
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΙ4] ΟΘΟΡΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργθϑθῦνθα [ὉΓ σθηθιαοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥῪ 5Π6 ]νῈ5 ὈΘΙΟΓΘ 1 ννὰ5 σα [ΠΥ σοδηηδα Ὀγ ΟΟορΪΘ ἃ5 ρα οἵ ἃ ριο]θοί 

ἴο πΊαΚθ {Π6 ννοῦ]α᾽ 5 θΟΚΚ αἸδοονθγα 6 ΟΠ]]Π6. 

1 Πδ5 βδυχνινθα ἰοηρ Θπουρῇ [ΟΥ ἢ6 σοργτρῇῃϊΐ ἴο ΘΧΡΙΓΕ ΔΠ6 [ῃ6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐου {Π6 ρα ΠΟ ἀοπΊδ1η. Α ΡΌΌΠΟ ἀοπΊδη ὈΟΟΚ 15 Οη6 [Πδΐ ννὰβ Πθνϑὺ 5 ]6 οἱ 

ἴο σοΟρυτρΡῆϊ ΟΥ νν ΠΟ56 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [ΘΠ Πὰ5 ΘΧριγθα. ΛΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈοοΪΚ 15 1η [Π6 ΡΕΌΠ1Ο ἀοΠΊΔΙη ΠΊΔΥῪ νὰΓῪ σΟΠΠΙΓΥ ἴο σοπηΐγγν. ΡΌΌΠΟ ἀομηδ]η ὈΟΟΚ5 

ΔΓ ΟἿ σαΐθνναυϑβ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργθ θη! ηρ ἃ ννΘδ]}ῃ οἵ ΠΙϑίογυ, οὐ] ὰγ6 ἀηα Κηονν]θαρσθα {Παῖ᾽5 οἴζθη αἸΠΠου]{ ἴο ἀἸ5ΟΟνΘΥ. 

ΜδγΚκβ, ποίδοη5 ΔΠ6 ΟΙΠΘΙ Τ]ΔΙΡΊΠ4118 ρΓΘΘΘηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ] νΟΪΠΊ6 ΨΝΝ1}] ἈΡΡΘΩΓ 1η {Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΕ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυΓΠΘΥ ΠῸΠῚ [Π 6 

ΡΟΌΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓΥ Δηα ΠΠΔΙ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊδερσο ρυ 611Πη65 

ΟΟΟρ]6 15 ργοπα ἴο ραιίηθυ νΊΠ ΠΠΌΓΔΓ65 ἴο αἸΡΊΖ6 ΡαΌΠ1Ο ἀοΟΙΊΔ1η Πηδίθυ 415 Δη6 τη ΚΘ Π6 1 νυν 6]ν ΔοοΘ551016. ΡΌΌΠΟ ἀοπηαῖη ὈοΟΚΒ ὈΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΠΙΟ δηα ννῈ ἃΓῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οαδίοα!δη5. ΝΘνο Π61655, [Π15 νου 15 ΘΧΡΘΉΞΙνΘ, 50 1η ΟΥΘΓ ἴο ΚΕΘΡ ΡΓοΟνιἸηρ {Π15 ΓΟΘΟ ΓΟΘ, ννῈ Πᾶνα ἴακθη βίθρϑ ἴο 

ΡΙΘνθηΐ αὔιιδ8 ὈΥ σΟΙΠΠΊΘΓΟΙΔΙ ρᾶΓ65, ΠΟ] ΠαΙηρ Ρ]οΙηρ ΘΟ 108] ΓΟ5 ΓΙ ΟΙΟΉ5 Οἡ Δυίοπηαίθα ΠαΘΓγΊηρ. 

ννὲ αἷ80 δϑκ (Παΐ γου: 

Ἔ Μακο ποη-Οοπιπιογοϊαί 56 οὐ 1Π6 Πἰ|65 ΝΥ ἀθϑίρηθα σοορὶθ ΒοΟΟΚ δϑδγοῇ [ῸΓ 56 ὈΥῪ 1πα]νιἋπ415, ἃη6 ννῈ γοααθδϑβί (Παΐ νοι τ1ι56 [Π656 ΠΙΘ5 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΠΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΙΠ ΠΊΘΓΟΙΔΙ ρΡιΓΡΟΒ65. 

Ἑ ΜΝοίγαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαΐίοα χμογγίπρ [)Ὸ ποΐ 56η4 διϊοπΊαΐθα ΠΠΘΓΙ65 οἵ Δηγν οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: [{πυγοὰ ΙΓ σοπα ποίησ ΓΟΘΘΔΓΟΠ Οἡ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ 5] Δ10η., ΟρΡίΙΟΔ] ΟΠ δΓδοίου ΓΘΟΟΡ ΠΟ ΟἿ ΟΠΘΙ ΓΘ ἃ 5 ΜΝ ΠΘΓΘ ΔΟΟ6585 ἴο ἃ ἰἀγρα ΔπΊουηΐ ΟἹ ἰΘχί 15 ΠΕΙΡΙα], ρΡΙΘ 56 οοηΐδοΐ τι5. να δποοῦγαρθ {Π6 

56 ΟἹ ρΌΠΙΟ ἀοΙηΔ1η Πηδίθυ! 415 [ΟΓ [Π656 ρα ΡΟΒΘ5 ΔΠα τηᾶν Ὀ6 40]6 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρΠοη ΓΘ σοορθ “νου Κ᾽ γοι 566 οἡ θοῇ ἢΙΘ 15 Θ556 Πη618] [ῸΓ 1Π]ΟΓΠηρ ΡΘΟΡΙΘ ἀροσῦυΐ [Π15 ργο]θοῖ ἃπα ΠΕΙριηρ {Ποῖ Ππα 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηδίθυια]5 ᾿πγοῦσῇ οορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῃ. ΡΙθαβα 40 ηοΐ ΓΕΠΊΟΡΘ 11. 

ἝΞ ΚΟΡΡ 11 ἰοραὶΪ ΝΥ μαΐθνϑυ γουγ τ156, ΓΕΠΊΘΙΠΌΘΓ {πδ΄ γοι! ΔΓΕ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑαηρ {Πδΐ ννῃδΐ γοῦ ἀγα ἀοΙηρ 15 ἰΙαραὶ. [)ο ποΐ δϑϑπηδ [Πδΐ {π5ΐ 

Ὀδοδιι56 ννα ὈΘΙΙΘνα ἃ ὈΟΟΚ 15 τη {Π6 ΡΠ ἀΟΠΊΔΙη [ῸΓ 56 Γ5 1η {Π6 {{πη|1664 δίαίθ5, [δ΄ [ῃ6 ννουῦῖ 15 4150 1ὴ {Π6 ρΡΆΡΠῸΟ ἀοπΠΊΔΙη [ῸΓ 1565 1η ΟΙΠΘΓ 

ΟΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕ ΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 511] 1η σορυτρῇϊ νὰ Γ165 ΠΠῸΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟὰΠίΓΥ, ἃΠ4 ννῈ οδη᾽ ἵ ΟἴΟΓ σιμαδησθ οἡ νυ ΘΙ ΠΘΓ Δ ΠΥ ϑρθοΙῆςο πι56 οὗ 

ΔΠΥ ΘΡΘοΙῆο ὈΟΟΚ 15 Δ]]οννβά. ΡΙθαβα (ὁ ποΐ ἃ55ΠΊ6 {Πδΐ ἃ ὈΟΟΚ᾽5 Δρρθδίαποθ ἴη σοορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῇ πηθδη5 1 οδη Ὀ6 1566 1ῃ ΔΠΥ ΠΠΔΠΠΘΓ 

ΔΉΥ ΠΟΙ τη ([η6 νου]. (ορυπρῇΐ ᾿ηΠρσοιηθηΐ [14 01ΠΠ }ὺὐ ὩῸὉΔη Ὀ6 4116 βΘνϑίο. 

Αβουΐ σοορ!ο ΒΟΟΙΚ ΒθΆγο ἢ 

(οορ θ᾽ 5 ΠΊ 550 15 ἴο ΟΥ̓ΡΔΠ1ΖΕ {Π6 ννου ̓ 5 ἸΠΤΟΥΓΠ]ΔΟη δηα ἴο ΠΑ ΚΘ 11 ὈΠΊνΘΥΘΔΠΥ ΔΟΟΘ551016 Πα 56 {π|. σοορὶα ΒοΟΟΚ δϑαίοῇ ἢ6]Ρ5 γθδαθυβ 

ἉἸΒοονθῪ {Π6 ννου]α᾽ 5 θΟΟΚ5 ννΠ116 ΠΘΙρΡΙηρ δα Ποῦβ Δη6 ΡᾺΠ5Π6Γ5 Γθδοῇ ηθνν ΔΘ ησ65. Υου σδη βθάγοῃ Πγοσῦρῇ [(Π6 []] ἰΘχί οἵ [ῃ15 ὈθοοΪΚ οἡ {Π6 ννϑὉ 

αὐ περ: )})΄ ΌοΟοΚ5  σοοσ]α. σοῦ 
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ΤΗΕ ΙΟΕΒ ΟΙΙΑΒΒΙΟΑΙ, ΠΙΒΒΆΕΥ 
ἘΕΘΙΤΕ ΒΥ 

Ε. ΟΑΡΡΗ, Ρβ.Ὦ., 11.Ὁ,. Ὁ. ΚΕ. ῬΑΟΕ,, ζττ. Ὁ. Ὑ. Η. ἢ. ἘΟΟΒΕ, Π1ττ.}. 
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ΤῊ ΘΕΟΘΒΑΡΗΥ 
ΟΕ 5ΤΕΑΒΟ 

ΨΙΤΗ ΑΝ ἘΝΟΙΙΒΗ ΤἈΔΝΒΙΑΤΙΟΝ ΒΥ 

ΗΟΒΑΟΕ, ΓΕΟΝΑΒῸ 09}όον ϑ, Α.Μ., Ρη.Ὁ. 

ΒΑΒΕΡ ΙΝ ΡΑΒΤ ὕΡΟΝ ΤῊΒ ὈΝΕΙΊΝΙΒΗΚῸ ΥΕΕΒΙΟΝ ΟΕ 

ΦΟΗΝ ἘΒΟΒΕΕΤ' ΒΙΤΙΙΝΟΤΟΝ ΜΤΕΒΒΕΤΤ 
ῬΗ.Ὁ.» Ἅἱ,Ὁ. 

ΙΝ ΕἸΘΗΊΤ νΟΙΌΜΕΝ 

ΙΪ 

ΠΟΝΌΟΝ : ΨΙΠΠΑΜ ΗΒΙΝΕΜΑΝΝ 
ΝΕΥ ὙΟΒΚ : 6. Ρ. ΡΌΤΝΑΜ᾽ 5 ΒΟΝΘ 

ΜΟΜΧΥΙΙ 





ΡΕΕΒΑΟΘΙ 

ῬΡΕΟΡΈΒΘΘΟΝ ΨΦΟΗΝ ἘΟΒΕΗΤ ΘΙΤΙΙΝΟΤΟΝ 5ΤΕΒΗΕΤΊ, ὑπ 6 

δηλ ηδηῦ 50 ΌΪ]ΔΥ ΨΨΏὴῸ νγᾶβ ΟΥΡΊΠΔΙΠΥ οἤόθθη ὈΥ {6 

Ἑαϊΐοτβ οὗ ὑπῸ [06 ΟἸαϑϑίοδὶ ΓΙΑΊΡΥΑΥΥ ἴο ρσαράγα {15 

εὐϊίοη οὗ ϑίναθο, ἀϊεα βυδάξηϊγ οἡ Ψ{πὸῸ 15, 1914. 

ΗἸ5 ΙΩΔΩΥ ἔποπα δηᾶ ςο]]δασιθβ ἰῃ ὑπὸ ψοῦ]α οὗ 

ΒΟ ΟΙαΥϑΡ 6 γα φσγοαυ αἰθαρροϊπῖθα ὑπᾶὺ ἢ6 ννγᾶβ 

{Πὺ5 ργεναηίθα ἤγουν υγίηρίηρ ἴο ἃ ὨΔΡΡΥ Ἄοοτρίείίοι 

ἃ [5 ψν ῃῖοἢ ψγουϊὰ πᾶν θεδη ἃ Αὐτηρ σομϑυτητηδίοη 

οὗ ἃ Ἰοηρ᾽ ἀπα ποῖδ}]6Σ σᾶγθεσ. [ἢ δοοογἄάδῃος νἱ}} ἃ 

ἀοϑῖγα μῈ δβχργεββθα ἴο τηςε βῃουῖν Ὀεΐοτε 1115. ἀθδῖὶ, 

ΔΠ6 δ ἴῃς ἰηνιδίοη οὗ πΠ6 Ἑα᾽ζοΙ5, 1 ἢανα νεπίυγεα, 

ποὺ νἱϊῃουΐ τηϊβθρίνίηρθ, ἴο ΟΑΥΤΥ ὁ ὑΠ6 ψνοῦῖκ ἔγοτηῃ 

πε ροϊηὺ ΨἤθΥα ἢ Ἰδθοῦγ5 οοαβϑά. 

ΤῊς [αἰτοἀυοίίοι. δα ὑπ ΒΙΡ) στρ Γειηδίῃ 

5 θϑἴδη 1 4}}}γ 88 ὕΠοῪ νεῖ Ἰεῖν Ὁγ. Ρτνοΐεβθβου διεγγεϊ; 

δηα {πὰ ὑγδηβ]αἰίοη οὗ Π6 ἤγβθι ἔννο Ροοὶβ, σοηῃϊαϊποα 

ἴῃ γοϊυχης 1., ποῦ οὨ]γ 15 ἱπαθοῖεα ἴο Ὠΐχ [Ὁ πο} οὗ 

115 αἰουοη, Ὀαῦ τανθα]β ἴῃ οὐποὺ δ]θιωθηΐβ οὗ βἔγ]θ 

ἸΔην ἴγαοαθβ οὗ 118 ἱπαϊν ἀπ} }γ. Νανον 6 1655. ἴΠῸ 

-Ῥ Ξ “ἢ ν 

“2 ἢ “ Ἑ δ: ἰϑ σ ν νι ασνα 



ΡΕΕΕΑΟΘΕ 

ῬΥοβαπῦ νεγβίοη, ἃ ἔαϊγ ΠΙτδυα] πα μου] ὰ}05, 5. 50 

τειλοῖα ἔσο ὑπῸ ἔτεα γτοπαθεϊηρ οὗ Ῥγοΐεβθθον ϑιδγγοϊῦ, 

ἅθονε 8}1} ἰῃ ὑπὸ ἴδο!ηῖοαὶ ραβϑβάραβ, ὑπαὶ Ὁ νου θὲ 

απὐπδὺ ἴο ᾿ο]4 Πΐπ ΓΈΡΟΙ 51}0]6 [ῸΓ ΔΗΥ͂ τηθίδα 8. ΟΥ 

η}6]1ο 0165 ψ 1 ἢ {Π6 γε ον δΥῪ πον ἀείθοῖ, ΤΠὲ 

Εαϊΐονβ, ἰὉ ἰδ ἴγαθ, δὲ ἢγβὺ τϑαυδδιθα πὲ ΤΏ ΚΟΥ ἴο 

γα ν 56 8Πα 866 {πγοιρἢ ὑπ 6 ργεθ8 ὑπ 6 ἤγθι ὕνο Ὀοὺκ5 

85 Ῥτοΐδϑβϑου ϑίεγγεϊ δα Ἰε {Πϑτὰ, δηά {ἤθη ἴο ῥγο- 

οοδα ἱπάδρεπαδηνν νἱ} [Ππ6 τοιηδίπἰηρ ἤθε ; γεῖ 

ΡΟῺ ἃ Οἴοβοῦ ὄχδιιϊπαϊίοη οἵ πΐ5 νους θοῦ] ὑΠῸῪ πὰ 

Ι ἀεείάεα ὑπαὶ ἴο τενῖδα ἰδ ἴῸ Ὁ ρυθ)]οαύοη ψουἹὰ ΡῈ 

᾿ροβϑίθ]ε ν᾿ τῃουΐϊ ἀδδιγογίηρ᾽ 5 αυλ]ν Πα δἴτω, δ 

4}1 ἐνδηΐβ Ὁ ἃ πον ἰγδηδίαῖον οὗ {πὸ ψῃο]6. ΤῊ 

Ἑδίϊοτα ἵμθη ἀδοίάεά, ἴῃ νίενν οὗ ὑΠπ6Ὸ ρυγροβαβ οὗ {με 

Π,ο6} ΠΑ ΥΓΥ δηα ἔον {π6Ὸ βᾶΚε οὗ ὑῃ]τν ἴῃ ἴἢ6 νοῦ 

ἃ5 ἃ ΨΠΟ]6, ἴο ρῥγοοδεά 88 ὑπ6 ΕΠ] 6- ρᾶρα ἰπμα!ϊοαῦθβ : 

δια ΠδηςΘ, ἴῃ ΟΥ̓ ΟΡ ἴο ἀνοϊα ἴΠ6 ἀδηρσοι οὗ αἰϊεὶυϊὶπρ 

ἴο Ῥγοΐδθβον ϑίεγγοϊδ ἃ τηοϊμοά οὗ ἰηϊεγργεϊδιίοι ἔῸγν 

ὙΠ] ἢ ἢδ6 58Που]ὰ ποῦ 8 Πο]α δοοουπῖδθ!θ, ὑπ 6 ργ6- 

βϑοηῦ ὑγδηβϑίαϊου πᾶ8 ὕδθὴ ἔογοθα ἴὸ δϑβύσης 8}1} {πε 

ΤΟΒΡΟΒΒΙ ἢ] 1γ ἴγοια ὑῃ 6 ερὶπηίΐηρ.--ὉΥ ἴΠ6 ἢγβὺ ἵνο 

ΠὴΟΟΚΒ 85 Μγ»6]}} 88 ἴΠ6 ταϑῦ, 

Ι͂ὴ οοπδυ αϊδηρ ὑπΠ6 ΟΥθοκ ἰοχὺ 1 μᾶνα ἰγεα ἴο 

ἴδε ἰηῖο δοοουπὶ ὑπΠ6 νοῦς {πᾶῦ ἢδ8 6 ἄοπμα ὈΥ 

50] γθ, ποῦ ΟὨΪΥ βίποθ ἴπὸ ἀρρθάγδῃοε οἵ Μείμοϊκοθ᾽ 5 

οὐϊτίοι, θυ ῥΥυΐον ἴο {Ππαΐ δαϊτοἢ ἃ5 νν 6}, ΤῈ τὰᾶρ 

νὶ 



ΡΕΒΕΑΟΗ͂ 

οἵ ΤὮε [μπ]ιαϊτεα ΥοΥ]α δοοοτάϊηρ ἴο δἴγταθο (ἀγάνῃ 

Ὀγ Με. 1. Α. [νγεπςς οὗ Οὐοσπ6}} [Πηϊνουβι γ) 15 

δααριεα ρμᾶῦῦν ἔτοα ὑμ6 ΟγδὲΣ 7 γγαγιηι δεοιριαἰ τη) 

διγαδοποηι οὗ (Ὁ. Μύ]ιοΣῦ δῃα ρᾶυθν ἴτοῃ ἱπᾶὶ οὗ 

Νν. διερ!ῖη. 

[νυ ]8}} ἴο δΔοκπον]εαρε ΤΥ στοαὶ ἱπαεριεσηθθ8 ἴο 

ΤΩΥ (Ο]]εάριιο5, ΡΥοΐεβθου [8π6 ΟΟΟΡΟΙ δηα ῬγΟΐθββοῦ 

Φόβαρῃ Θυΐπον Αἀδῆη8, οὗ (ον }}] [Πηϊνογϑίγ, [ῸΥ 

Ποῖ οὐἰ ἰοίθηη οὗὨ {πΠ6 ἐγ ϑ]δίίϊοη ; δηα δἷθο ἰο Ρχο- 

ἔδϑϑοσῦ. Οὐὰ Μ. [1,0]δη, [ὉΓ δϑϑιϑίδῃοθα 'ἰῃ τϑοξηΐςαὶ 

ΡῬΙΓΟΌΙ 5 τοϊαϊθα ἴο δβϑίγοπμοην. Βιιῦ ἀρονα 4]}, ἃ 

ἀεβίσγα ἴο γεοοῦά δὴ ἱμπολ]ου] 0} 6 ἀεὶ οὗ σταυῦτυἀα ἴο 

ΤΩΥ͂ ἰδιηδηϊεα ἔτ επά, Ῥγοΐεββον ϑιεισει, ν ΠΟ, ἱπ {Π6 

ταϊαϊϊοη ἤγδὲ οὗ [δδοῦον δῃᾶ Ἰδίοσ οὗ Ἵο]]δᾶριθ, νγᾶ8 

ἴο 1η6, ἃ8 ἴο ΤΩΔΩΥ͂ ΟἴΠΕΥθ, 8 ὑῃ δ] Πρ δουγος οὗ 

ἱηϑρίγαῦοι μα ἐποουσγαβειηδηΐ. 

Η.1,. 1. 

Αρνἱ1, 1916. 

νὴ 





ΓΟΟΝΤΕΝΤΘ 

ΤῊΒ ΙΝΗΑΒΙΤΕ. ΜΨΟΒΠΌ ΑΟΟΟΒΡΌΙΝΟ ΤῸ 5ΤΉΑΒΟ.. ἤ᾽γογίϊδρίοξε 

ῬΑΟΒ 

ΡΗΒΡΆΘΗ: ς, ρον» ἃ ἀν λϑν οὐκ οξ, τᾶν, ἐν τῶν ἀξδτιαν τι σῶν ὦ ἃς ὦ ν 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ . . , {τον νι νιν νιν νιν κε χὶ 

ΒΙΒΙΤΟΟΒΑΡΗΥ ..... τον ων νιν νον] Χχὶχ 

ΒΟΟΙΤ. τὸς κὸρ πρυλιρον νῶν κει ἀένναον ρος ] 

ΒΟΟΚΙΊΙ ..- «νὸν νὸν νιν νιν νιν, 986] 

Α ῬΡΑΒΤΊΙΑΙ, ὈΙΟΤΙΟΝΑΕΥ ΟΕ ΡΕΟΡΕῈ ΝΑΜΕΒ. . . ... 828 





ἹΝΤΗΟΠΌΟσΤΙΟΝ 

ὝΝΉΗΑΥ ἰβΒ Κπονπ ἃρουΐ ἴγαθο υηυβὺ "6 ρ᾽δδπϑαᾶ 
ἔγοσῃ [5 ον βἰαϊειηθηῖβ βοαϊ ογοα ἃρ δπᾶ ἄονπ {πε 
Ρᾶροβ οὗ 8 Οδορτάρ]ν ; {1}|8. 15. ἔσὰς ποῦ πη Έ ΕΪγ οὗ 
Πἰβ Ἰίπϑαρβ, ἴῸ} νὰ 880 ᾿θᾶσῃ τοἢ Ὁ’ ἱπέθσοποα 
σΟΠΟΟΤΐηρ ἢΐΪ8. ΟΑΥ̓ΘΟΙ ΔΠα υυυϊϊηρθ. ἈοΥΎΪδι15, 507- 
πδιηρα Τδοιϊίουβ οὐ {ὑπΠ6 Οοηθγαὶ, ἰ5 {πὸ ἢγθὶ οὗ {πὸ 

τηδύογ ἃ} διλοαβίουβ οὗ Θῖγαο ἴο θὲ πχδητοπϑᾶ Ὀγ Πΐπι, 
ἴῃ σοπποχίοσ τὶ ἢ ἢ18 δοοουπὶ οὗ Ομοβϑαβ (10. 4. 10). 
ΤΙ Του ΐδιβ ν85 ομς οὗ {Π|6 οἰ οΥβ δῃα ἔτεπαᾶς οὗ 
Μιϊμυάαῖοβ Επεγρεῖθβ, 0 βεπὺ πίη οἡ ἐγεαθεπί 
)ουγογ5 ἴο ΤὭγδοΘ πα Οὔδεθοα ἴο θη] }8ὺ Ἰ ΡΟ ΠΔΙῪ 
ὕγΟΟΡ 8 ἴον {Π6 σογὰϊ ἅγῆν. Αἱ {παὶ {ἴπια [Π6 Βοχηδη58 
Πδα ποῦ γεῖ οςουρίεα Οτεῖο, ἀπα Πουυ]αῖβ παρρεπθα 
ἴο ρυΐ ἱπ δ (μποββιι5 αὖ πῸ ουογθαὶς οὗ ἃ ὙᾺΓ 
μεΐνψθθι (μποββὰβ δπα Οογίγμαβ. Ηἰβ ρτγεϑιϊρε ἃ5 ἃ 
σΘΠΘΙΔ] οδυ56α Πἷπὶ ἴο 6 ρ]δοθα ἱπ οομητηδπᾶ οὗ με 
Οποββίδῃ ΔΥΤΩΥ ; [γ18 ὀρεσζαύϊοηβ γϑβϑυ]ϊεα ἴῃ ἃ βϑυνδαρίπρ, 
νἱοἴουυ ἴον (μοβββ, δηα σγεδὺ Βοποῦὺΐβ ΕΓ Πεαρεαᾶ 
ὈΡΟῚ Ὠΐπι ἰῃ σοηβεαῦδθηςα. Αἱ ὑμαῖ πιποῖαγα Επιουρσοῦεβ 
νὰ ϑϑδβϑίπαϊθα δ᾽ ϑίπορε, δια 85 Ποιυΐϊδυβ δα 
ποίησ ἴο ΠορῈ ἴον ἔγοιη {πΠῸ6 νψ ἀοννεα αυδοη δπά 
γουηρ ΟΠ] άγοη οὗ {ΠῸ ἀδδα Κίηρ, 6 σαϑῦ ἴῃ 15 Ἰοὶ 
ΡουδΠΘῊ γ ψἱἢ} 16 (ποβθίδθ. Ης τρδυτὶθα δἵ 

χὶ 
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Οηοββυβ8, ἤθγα ψαΓῈ ὈΟΥη Πἰβ οπα ἀδυρηζον ἀπα ἵνο 
50η5, ᾿ροίδβ Δπα Θἰγαϊδυομαβ. ΤΉ ΕΙΣ νΟΥῪ ἤδτηθ5 ἱπά!- 
οαΐθ {Π6 πλαγ 14] ργοο] ν {165 οὗ ἔπε ἔδυ. Θιγαΐδυο μας 
γγᾺ5 ΔΙΡΕΔΟῪ δἂῃ ἃρεα τη ΕΠ Θίγαθο 88νν Ὠΐτη. 
Μιϊηνγαδῖεβ, βυσπδιηθα Επραῖοῦ δπᾶά {πμῸὸ Οιτεαΐ, 

βυοσοαάςα ἴο {Π6 ἴπτομς οὗ Επιογροῖθβ δ 6 δδυγ 
858 οὗ εἰενεη γεαῦθ. Ηε δᾶ θδεη ὑτουρῃῦ υρ ψ ἢ 
Δηοῖ Γ Ἰονγΐδιβ, νν 0 ννγὰ8. ἴπΠ6 πορῆεν οὗἩ Πουυΐδι5 
με σεῆογα!. μεη Μιϊζηνγάαῖθς μΠδα βεοοῖηα Κίηρ, 
6 βῃονεᾶ ἢἷ5 αἰξδβοίβοι ἴον ἢῖ5 ρὶαγιηαῖε Του δα, 
ὈΥ 5ποννοσίηρ μΠομουτβ ΡΟ 1}, Δα ὈΥ τηδἰῖηρ εἶπα 
Ρεϊεϑδῖ οὔ Μὰ δα Οομπιᾶπα Ῥοηΐϊοδ---ἃ αἰρηγ νΠῖο ἢ 
οδιιϑεα Πογυἶδι5 ἴο γϑη]ς ἱτητηδα! ἴον αἴνεν ἴ[ἢ6 Κίηρ. 
Βαυΐὺ ποὺ οοηὐοπὺ ψῖ ὉΠ ὑπΠαὺ, ΜΙςηγ αἴθ νὰ ἀΘϑίγου 5 

οὗ οοπξειτίπρ μεποίδοϊηβ προ ἴα ΟΥΠΟΥ τθια 6 8 
οὗ 115. ἔγοηα᾽5 ἔδηνἶγ. Τουγΐδυβ, ὑΠ6 ρσθηθῦαὶ, νγ 885 
ἀεδα, νυὺ [αρεΐαβ δα ϑίγαΐδυοδθ, ἰδ 8008, ΠΟΥ 
τον ἴο τη Ποοα, ψΕγα βυσησηοηθα ἴο ἴῃς οουγὶ οὗ 
ΜιΙζηναἴο5. “ΤΏς ἀαυρηΐον οὗ Ιἀροΐδθ νγὰβ ἴΠ6 
Ἰροΐθοσ οὗὨ τὴν τροΐπ ον," 8805 ϑῖγαρο. Α8 ἰοῃρ ἃ8β 

 ἔογζυμα βιη1]6α οη ]λογγ]δις, ᾿ρεῖαβ ἀπ ϑ γαίαγο δ 
οσοηπδα ἴο ἕαγτε ψ6]} ; Ὀυΐ δι τἰοη δα Ὠογυ]δυβ ἴο 
βεοοπλα ἃ ὑγαϊΐουῦ ἴο ἢΐ8 του] τηϑβϑίθυ; ἢ νν8ἃ8 Θοῃ- 
νἱοἰεα οὗ ρ]οιπρ' ἴο βυσγθηαον ὑΠ6 Κίηράοιῃμ ἴο [Πς 
Ἐοιηδη8, Ψἢο, ἰδ βδεϑιὴβ, ἢδα δρυθοα ἴο τηᾶκε ἢΐμ 

Κίηρ ἱπ τεϊασπ ον [εἷβ ὑγεάβομα!]α βεγνίοθ ΤΠ 
αἀεἰ41}15 οὗ {πΠ6 βεαὰθ] ἃ ποῦ Κπόνῃ ; ἴῸγ 81] {Π|ὶ 
δύγαρο ΠῚ π 5 1Ὁ γνουτ ἢ Ὑν ἢ1]6΄ ἴο 58 15 ὑπαῖ {Π6 ἔνο 
θη Ψψεηὺ ἄἀονη ἰηἴο Οὐδουσ τυ ἃπα αἰβογοαὶς δἱοηρ 
Ὁ} Ἰ)ογυ]δυβ (10. 4.ὄ 10) Τῆδβε δησδϑῖουβ οὗ δίτγαθο 

ΧἸ] 
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νο ατϑεῖκο, θαϊ Αϑἰαιίς Ὀ]οοα ἃ͵150 ἥονεα ἴῃ ἢ 8 

νοΐ. βοὴ Μιεμνηαδῖθα δηηθχοα (ΟἹ οἢ 5, ἢς 

το! σεα ὅῃ 6 ἱπηροτίδηοε οὗ Δρροϊῃὐϊηρ᾽ 45 ρον θυποῦβ οὗ 
{π6 ργονίποα. ΟὨΪΥ [νῖ8 πηοϑὺ ἔδιΠ1Ὁ] οΠοἶ415 δηὰ 
ἔπἰοπάβ. Οπς οὗ ἔπαθε σονθιηουβ ννὰ8δ ΜοΟΔΡΠΘΥΙ65, 
{πΠ6 ἀποὶ]ς οὗ ϑἔγαο᾽βΒ ροῦν ΟἹ ΠΕΡ ἔδυμοῦβ 546 
(11. 3.18). Μοδρβεσῃαβ αἰα ποῖ αἰΐδίη ἴο ὑπ|8 Ἔχα! δα 
βἰαϊϊοη ὑπ] ἑοννατὰβ {16 οἷοβδα οὗ πε τεῖρῃ οὗ 
Μιϊηνίἀαἴθβ, δηὰ ἢς βῃδύεα ἴῃ {Π6 τυΐῃ οὗ ᾿Ϊ58. γογαὶ 
τηλδίοτ. Βαυΐ οΟΥΒῈῚ τι θρο 5 οὗ {Π6 ἔδταγ οὗ δἴγαο 
Θϑοδρεα {μδᾶῦ τυΐῃ ; ἴον ΤΠ6Ὺ ἴογεθανν ἴπῈὸ ἀονπία!} οὗ 

Μιιηνἀαἴθβ, δα βουρῦ σοονοὺ ἔγουη {Π1|Ὸ0 ᾿προηαίηρ, 
βίου. Οπα οὗ ὑπϑῖ ννὰ8 ϑἴναθο᾽ 5 ρϑύθσῃδὶ στδπά- 
ἴαϊμοσ, Αθηΐδίθβ ὈῪ πᾶπλα (ἰ {πε σοπ͵εοῖαγε οὗ Εἰίογα 
Ραΐβ θὲ δοοερῖβα). Αδηίδίεθβ πδα ρυϊναῖϊθ γθᾶϑοῃβ ἔῸγ 
μαϊησ Μιιηταἴθϑ, δπα, "εβϑίἀεβ ὑπαὶ, Μιϊηνἀαἴθς 

Πδὰ ρυΐ ἴο ἀξαΐῃ Τιρίυ5, {Ππ6 πορθμὸν οὗἨ Αδηϊεδῖεβ, 
8 ΤΙ 8δὸὴ ΤΠΘΟΡΠ 58. Αδηϊδῖθ ὑμεγοίοσγε 
500] }υῦ ἴο ἀνθῆρσαε θοῖ θα ἀπά ἢϊπιβ86]; ἢς ἔγεαβοη- ὑ 
ΔΌΪΥ βυττοπάογεα ἤγθθη ἔογίγεββο ἴο [λ1ου]}} 5, ν ΒῸ 
τη846 Πίγτῃη ῥγουιῖβαβ οὗ στοαὶ δαναποειηθηῦ ἴῃ γαϊα ἢ 
ἴον ὑΠ|8 βουνίοα ἴο ἴῃε Βομπιδὴ οαυ86. Βυΐ δὖ ὑΠ15 
υποΐυγα [που] νγὰ8 ΘῈ ρουβεαεα Ὀγ ΡοΟΙΊΡΟΥ, νν ἢο 
Βαϊβα [1οῸ]]ὺ8 δηὰ σερᾶγᾶεα 85 ἢΐ8. οὐ ῥδΥβο ἃ] 
δῃθιηΐθθ 41} ἴποβα ψ}ὸ δὰ σχϑηάογεα ποΐθνουτῃν 
βουνίοα ἴο ἢϊβ ργβάβθοθβθβθοσυ. οιωρεγ᾽β ποδί! γ ἴο 
Αδηΐαῖαβ νγὰ8 ποὺ οοηῇπαα ἴο [6 ρενβθουζίοι οὗἉἨ ἰγἷτὰ 
πῃ Αϑα Μίμπου ; ἴου, ν ἤθη 6 δά γχεϊυγηθα ἴο Ἰϊοιηδ 

αἴτου ἴΠ6 ἰδυτηϊπαίίοη οὐ ὕπΠ6 ψᾶγ, 6 ργανεπίθα τῃ6 
Βεηδῖθ ἔτοῃῃ σοηΐοιτίηρ ἴΠ6 ΠΟΠΟΌΪΒ Ῥτοιϊθεα ὈΥῪ 
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Του] 5 ἴο οογἰδίπ ἤθη ἴῃ Ῥοπῖιμ5, οὐ {πΠ6 στουπα ὑπᾶὺ 
ὑΠ6 5ρο}]5 δῃᾶὰ ποῃουΐβ βΒῃου]αὰ ποῦ ὕὉ6 ἀνναγάθδα "γ 
ΓΛ υ]]ὰ5, αῦ ὈΥ ΠΙπι56 1, ἔΠ6 γθαὶ νἱοῖογ. Απᾶ 80 ἰὖ 

οᾶπια δροὰῦ ὑμαῦ ϑίγαθο᾽ 5 σγδπαξαϊίμον 116 οὗ {ΠῈ 
τεννδγα οὗ 15 ὕγθαβοῃ (12. 8.ὄ 18). ΑΑἍὄ ἔασῖμον ργοοῦ οὗ 
1π6 εχϊβίεποα οὐ Αϑίδαιὶς Ὀ]οοά ἱπ ὑμ6 νεἰπμβ οὗ ϑδἴγαρο 
15. ὑπ6 πδῖηδ οὗ ἢΐδβ ἰπβιηδὴ ΤΙ; [ῸΓ, βᾶγβ ϑγαθο, 
ἴμ6 Αὐμοηΐδηβ ρσᾶνε ἴο {πεῖν ἴανεβ ὑῃῇ6 πϑιηθ8 οὗ 

16 παὐϊοηϑβ ἔγοιη νοὶ ΠΥ σᾶγλθ, ΟΥ 686 ἴΠ 6 ἤδιηθδβ 
{πδῦ γγεῦα τηοβὺ οαττεηΐ ἴῃ ὕΠ6 σουμῦγ68. ΠῸμι ψ ΠΊΟἢ 
ΠΟΥ οϑιηδ; ἴοσ ἱπβίδπος, ἰἔ ὑπ βανα ν ύα. ἃ Ρδρ}- 
Ἰαροπίδη, ἴῃ6 ΔΙΒΟπΐδη8 ψουὰ 641} πὰ ΤΙ 5 
(7. 8. 12) Τῆυβ ἰδ ἀρρβϑᾶγβ ὑμαὺ ϑῖναο νὰβ οὗ 
Ὠλϊχοα Ἰίμθασο, 8ηα ὑπαῦ 6 ψὰβ ἀεβοοπαβα ἔΌτὰ 
ΠΠυβύτίουβ Οσμθ εκ δα Αβίαϊίοβ νῃο δᾶ βεγνϑα {ΠπῸ 
Κίηρϑ οὗ Ῥοῃῦΐιβ 85 βΈΠΕΥΆ]8, βαῖ8ρ5, πα ργθϑῖβ οὗ 
Μᾶα. Βυῖ ὈΥ ᾿ἰαησυᾶρε δῃηὰ δεἀυσδίΐοη ἢθ νγ88 
ΤΒοσουρηγ Οτεεκ. 

δίγαρο ννὰδ θοΥτὶ ἴπ ΑἸημδϑία πῃ Ῥοηΐυβ πῃ 64 οὐ 68 
Βιο, (πε Ἰαΐεν ἀδΐθ Ὀεΐίῃρ 6 γϑὰῦ οὗὁἨ ΟἸδδθυο᾽ 5 
οοηϑαϊαῖθ). [Ὁ [5 ρἰδίη {Ππ8ὃ ἢ 5. ἴδταῖγ δα τηᾶπαροα 
ἴο ἃπλ855 ὈΡΙΌΡΕΙΕΥ, δπαὰ ϑίσαρο τιυβῦ μάνα ἱπῃογεα 
ΘοΟΙ ΘΙ ὁ ΓΆ0]6 να ἢ ; ἴὸν Ὠἷ5 ἔογϊμαῃε νγὰβ ϑυἰπήποϊδης 

ἴο ΘΏΔΌ]6 Ὠίπῃ ἴο ἀδνοῖε Ὠἷ5 11ἴ ἴο ΒοΠοίαυν ρα ϑα5 
διηα ἴο ἔγανδὶ βογηδν δῦ δχίθηβίνεὶγ. Η!5 δἀποαζίοῃ 
γγδ5 Οἰαρθογαῖθ, δπᾷ Οαὔδεὶς ἴῃ ομαγδοῖοσ. θη Πα 

ὙνᾺΒ 50}}} ἃ νΕΤῪ γοῦηρ 8 ἢς 5ἰυαϊδα ἀπάϑν Ατὶβϑίο- 
ἀεαυβ ἱπ Νγϑα πδᾶΡ Ἴγ41165 ἴῃ (γα (14. 1. 48). 
Ηἰβ5 ραδηΐβ ἴδ ἢδνε σεϑιηονθα ἔοη Ατηδβία ἴο 
ΝΥϑβ8 ἴῃ σοῃϑθαῦθηος οὗ ἴῃ δια θδυγαϑϑίπρ' ΘΟ ΠΟ Ὴ8 

χὶν 
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Ργουρῃῖ δρουΐ Ὀγ ὑπε νἱοϊοτίεβ οὗ Ῥοιηρβδυ, [Π 8 ΘΘΥ 
οὗ ὑποῖγ ουβα; ῖ {16 ὈΟΥ͂ ΤΥ πᾶνε ὑ6δθ βεηΐ ἴο 
δἰυαγ ἴῃ Νγβὰ Ὀεΐοτε ὑπ6 ονογῖητον οἵ ΜιΙϊηγἀαῦεβ 
ἴῃς Οτοδῖῦ ; ἀπά, 1 50, ἢῈ ψγὰθβ ργορα]ν δαπὺ ὑπ Π 6 Ὶ 

θεσοδυβθε οἠς οὗ 5 Κἰπβιηθη Ποϊα σὴ οἶος ἱπ ὑΠ6 
ποὶρσηρουγίηρ ΤύΆ116ε5. Εϊΐοτα Ῥαΐβ ροϊπῖβ οὔ ὑμαῦ, 
ψ ῃεδη ΜιΙϊηγιἀαῦθα πὸ ατγοαῦ ογάθγθα ἴῃς ΚΠ ὴρ οὗ 
ἴῃς Βοιηδῃ οἰ Ζθ5 ἴῃ Α 518, ἜΠΟΟΡ 5, ἃ Οδρίδίη ἢ 
βούνίοα ἴῃ ΤΊ Ά1165, ννὰ5 δρ]ογεα Ὁγ πε ΤΥ] δὴ 5 ἴο 
ἄο ἴῃς ΚΙΠΙηρσ. [Ὁ βϑϑιηθ ργόθαῦ]ς ὑπαὶ {Π||5 ΤΙ Θο- 
ΡΒΐὰ5 νὰ ὑμε ἰπϑυηδη οὗ ϑίγαρδο, ἀπα ὅΠ6 βδηγδ 
ΡΘΥΒΟὴ ΨΟ ννᾶ58 δ τεγννασαβ Ἔεχϑουϊθα ὈὉγ ΜιΓην δΐθϑ, 
Δι Ἔχϑουτοι ὑπαῦ σϑυβεα ϑἴγαθο᾽βΒ ραΐδθγῃδὶ σταπᾶ- 
ἔλιπον ἴο θεῦγαν ἐἰὸ Κίηρ' δα ἀδβοσὶ ἴο Γ,που]]08. 

Ϊὴ 44 5.0. ϑδίγαρο ψεπῦ ἴο ἄομπια ΟΥ̓ ΨΑΥ οἵ 
Οοτνίμιῃ. [ἢ νγὰβ δὖ οιῃς ὑμαὺ 6 τηοῦ Ρυθ] 8 
ΘΘΥν 15, Βα γ δι οα δδυτίουβ, δὴ ὑπαὶ σοΠεγΑ] αἱδα 
ἴη 44 5Β.σ. (ΤῊ5 νγὰβ αἷδο {Π6 υϑᾶγ οὗ ἴῃς ἀδθαΐῃ οὗ 
Ολεβασ.) ϑίγαρο ννὰβ ηἰπεἴθεῃ οὐ ὕννεηϊυ γϑᾶγβ οἱὰ 
αὖ ἴῃς ἰΐης οὗὨ 58 ἢγβὶ νἱϑϊ ἴο οῃηθ. [Ι͂ἢ σοπηδχίοῃ 
ν ἢ Πϊ5. δοοουηῦ οὗ Ατηΐδυ8 (12. 8.16) ννε γοδα ἐμαῖ 
ϑίγαθο βἴυα!οα) πάθον Τγνδππίοη.. Τῆδὶ ἱπβίσυοιίοι 
τηυδὺ πᾶν Ὀῤθὴ γχοϑοοὶνρα δ ἤογῃδ : ἴου ἰῃ 66 Β.Ὁ. 

Του ]ὰ8 Πδα ἴλκοη Τγυδηηίοη 85 ἃ οαρίϊνε ἴο Βοιηα, 
ψ ῃθτα ἢδ ρσάνψα ᾿ηϑἰγοοΠ, διλοηρ οὔμεσβ, ἴο ἴῃ 6 ὕννο 
80η5 οὗ (ἴσοῖο. [Ὁ ἰ5 Οἴσοῖο (4 44. 3. 6. 1) νψ}1οὸ 
[6115 ἃ85 ὑπαὶ ΤΥγαηηΐοῦ νὰ 4150 ἃ αἰθιρι 5164 
ϑΕΟΡΎΔΡΠΘΥ, δα ἢδ τὰν ἤᾶγνα ρου] εα δἴγαρο ἰηἴο {Π6 
Ρδὺδῃβ οὗ σϑορυδρῇῃϊοαὶ δίυαγ. 1Ὁ νγὰβ ῬγΌΡΑΌν 4180 
αἴ Βομμδ ὑπαὶ δίταθο ἢδα 6 ροοά ἔοτίυπε ἴο δἰϊεπα 

χν 
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ἴῃς Ἰδοΐαγεβ οὗ Χαπδύοδυβ (14. ὅ. 4), ἔπε Ῥευραζειίς 
ΡΒΙΟΒοΡ ΠΥ ; ἔον με ἴ6118 ὺ5 ὑπαΐ ΧΘηΔγ 5 Δρδηἀομθα 
ϑεϊδυςία, ἢ. παῖϊναε ρ]δος, δηά Ἰϊνθα ἴῃ ΑἸ]δχδηάεία, 
ΑΒ 6η8, ἃἀπα ομηθ, ψἤθγα ἢ6 Ο]οννεα {Ππ ργοΐδββίοη 
οὗ ἴεδοῆθὺ. Ηδε αἷβο ἰ61}5 ἃκὰβ ἐ]ὰῖ |γ6 ““ Ατϊϑιοι] Ζοά ᾿" 
δοηρ τ} Βοξίμυβ ([Π6 5ιοϊς ῥΒ]Οβορθμον οὗ 5140η), 
ΟΥ̓, ἰπ οὗμοῦ ψογᾶβ, ὉΠ Χοηδύοθυβ ἱπ Βοιης 

(16. 2. 24). ϑίγανρο Κπενν Ροβεϊἀοηΐϊῃβ (7. ἐγ. 98, 
ᾳυοϊεά ἔτο! Αἰμπεπδεὺβ 14. 75. ρ. 657), ἀπά ἰδ ἢδ5 
βθδθη διχιθα ἔγομη {πῇ βἴαϊοιηθηΐ ὑπαὶ Ῥοβείἀοῃίιι. 
ἴοο, ψγὰ5 ὁπ6 οὗ Βίγδ) ο᾽ 5 ἴδδοῆθσβ. Βαυῖ ἴῃ βρίϊε οὗ 
ἴῃς ἔλοεϊ ὑπαὺ 1,15 ἰδδοθοῦβ νοῦ Ῥεγίραίειοβ, ὑπο γα 
σϑῃ θὲ πὸ ἄουλὺ ὑμαὺ ἢ6 νγὰ8 ἰπηβ 6] δὴ δαμπεγεηὶ οὗ 
ϑιοίϊοίβια. Ηδ οομπἔεββθϑ Πἰτηβ6 ] ἃ ϑιοὶς (7. 8. 4); 
ἢ6 8ρεὰκβ οἵ “ουῦ Ζεηο᾽ (1. 2. 84); δρδΐη, πε 
ΒΔΥΒ: “ΕῸΣ ἴῃ Ροβεϊἀοῃίυβ ὑποσα 18 τῇ ἱΠαΌΪΥ 
ἰἴηΐο οαυ865 8ηα τηυοὶ ἱγη αἰίηρ οὗ Ατιβἔοι]ε --τρτα- 
εἰβεὶγ ψμδῦ οὐν ὅ.Π00] ἀνοΐβ, οῃ δοςοιηὶ οὗ πε οὈ- 

βουγίτν οὗ ἴΠς οδυβ6β " (2. 8. 8). δίδρμδηυβ Βυζϑδηϊί5 
64}15 ἴηι “16 δίοϊς ῥῃ]οβορμον. ἡ ϑίσαρο Ἰεὺβ Ὠϊΐξ 
δΔάβεγύθηος ἴο ϑἴοϊοἴϑῃηῃ ΔΡΡΘΑΣ ΟἿ ΤΩΔΗΥ͂ ΟΟΟΔΒΙΟΠΒ, 
84 ἢδ ὄνθῃ οοηὐγαϑῦβ ὑῃς ἀοοῖγ 65 οὗὅὨ δι οϊοίσηη ψ ἢ 
1Ποβ6 οὗ πε Ρεγραϊεϊίς βϑοῆοοὶ. ὙΥ̓μαὲῖ δα Ὀγουσῃῖ 
δρουῦ ἢἰβ σοηνθυβίοπ οδηποῦ ὃς ἀϑδεογίαϊποαά. [ γηδυ 
μᾶνε βδϑὴ ἄυε ἴο Αἰμεποάουιβ: ἔῸΣ ἐπ ἷβ δοοουπξ 

οὗ Ῥεῖτα ἴθ βᾶγϑ {Ππαὺ ἰδ 8 νγ6]]-ρονεσηθα, δπα “τὴν 
ἐγ Θηα Αἰμοηοάοταβ, ἴΠ6 ΡΠ] ΟΘοΡ ΠΟΥ, 85 Βρόκθῃ ἴο 
γη6 οὗ ὑπαὶ ἔδλοὶ ψ ἢ δαηνταϊίοη " (16. 4. 21). ΤΙ νΪς 
ΡΒΙ]οβορῃον- απ ννὰ5 πε ϑ᾽οϊς Αὐμεποάοτυς, {πε 
ἰδδοῖοῦ δηᾶ ἔτεα οὗ Αυρσυδίυ5. ϑίταθο τη }κ6 8. [8 

ΧΥΪ 
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Ροβίτίοι ἰπ τεραγα ἴο ἴῃ 6 ρορυ]ᾶῦ τα]σίομ αυϊῦα οἶθαν 
ἶη δβδνυθύδὶ ρᾶβϑᾶρεβ; δπ6 ἰηβίβὶβ ὑπαὶ ψ 116 βυςἢ 
το] ἰσίοι 15 ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ ἴῃ ΟΥΘΡ ἴο Πο]α ἴῃς 1ΠΠ1τογαῖα ἰῃ 
σἔΘοΚ, 1 15 ἀηνοσῖηγ οὗ ἴΠ6 βοῇοϊαγ. “ ΕῸΓ ἴῃ α68]- 
ἵἱπρ ΠῚ ἃ ογτονὰ οὗ νομιεη, δ ᾿ἰθαβϑῦ, οὐ ψἹἢ ΔΩΥ 
ΡΥΟΠ ΐβοΟΙ18 π10}, 8 ΡὮΠ]ΟΒΟΡΠΟΥ οαηποῖ ἱπῆμπδποα 
δ ΟΥ̓ ΓΕΆΒΟἢ ΟΥ Ἔχμοχΐ ὑἤθ ἴο ταν εῦΈ πος, ρα ἰγ, 
δηᾷ αὶ τ ; πᾶγ, ἴμετα 15 πθϑὰ οὗ γε] ρίουβ ἔδασ 4150, 
δ τΠ15 οδῃηοῦ Ὀ6 διουβεα ψνιϊποῦῦΐ τηγὶθ δηά 
τᾶν 615. ΕῸΥ ὑμυμάσευθοϊῖ, δορί, ὑγἱάθηΐ, ἴουοἢ 68, 
ΒΏΔΙΚ65, {ΠΥ Γ5015- Δ} 668,---ΔΥΎΩ8 Οὗ ἴΠ6 ροα5---ΔΓ6 τηγίῃ5, 

, 8Π4 80 ἰ5. 6 δηϊγα δηοίθηΐ ὑπο ορΥ " (1. 2. 8). [πῃ 

βρεϑδικίηρ οὗ {Π6 βΒυρροββθα στε]! ριοϑῖτυ οὗ ἴῃς εἴδη 
(7. ὃ. 4) ὲ φυοῖεβ Μεπδηάθν ἴο ἴῃς εἴἶεοῖ ὑμαὶ {ΠῸ 
ΟὈβοσνδῆοθβ οὗ ρυ}}]} 16 ννουβηΐρ ἀγα συϊπίηρ [Π6 ννου]ὰ 
ἤδη οΙ}}γ, δα ἢα ρίναβ ἃ βουηον ῃδὺ ρ᾽ εἴα] ρἱοῖαγε 
οἵ με δὔβεποβ οὗ γϑὰ]ὶ γεϊρίου "6 μη ὑῃοβα βᾶχηθ 
ουδαύνδῆσοβ οὗ ρυ}}ς ψουβῃρ. Υεῖ ϑίχαρο πὰ 
ἃ Τα] ρίον, δπα Ἔνθ ὑβουρῇ ἢς Ὀε]ονεα ὑπδΐ οδυ865 
ΔΥῈ μαβδὺ παϊηρσ ουΐ, Πα πενευῖῃ6 658 6] ονεα ἴῃ 
Ργτονίάδποα 85 ἴΠς ρστεαδὶ Εἰγεῦ ὕδυβαθ. Ηᾶδ 5615 ἴον 
1ῃς6 ϑδ᾽οϊς ἀοοίγίπα οὗὨ “ σοῃέουτωϊου ἴο πδίυσγε ᾿ αἱ 
8Β0116 ᾿δησίῃ ἰῃ βρεακίηρ οὗ Εσγρὺ (17.1.86), ἃπᾷ με 
Αἶδο δανοσγίβ ἴο ἰὐ ἴῃ ᾿ἰβ δοοουηῦ οὗ ἴπῸ τἰνευ-ϑυβίδιῃ 
οἵ Ετγδῃσα (4. 1. 14). 

Α58. ἔογῦ ἢΐ8. ρος 8] ορἱπίοηβ, ἢ βϑεϑιὴβ ἴο ἢᾶνα 
ἔρον α Ῥο]γἷυβ ἴῃ 1158 ῥγοίουπα ταβρθοῖ ἴῸν {Π6 
Βογηδηβ, ψἱὉ} Ψ]οπὶ, ΔρΡρΥ ΜΕΥ, ἢ6 ἰδ ἰπ ΘΠ ΙΓ 
ΒΥΓΆΡΘΙΗΥ ; ἢ6 ΠΕΥΘΡ [41]}5 ἴο 5ῆονν ργοαῦῖ δαυηιγϑίϊοη, 
ποὺ οἷν ἴον {δε ροϊ]!τῖοα] σγαπᾶάδυν οὗ {ῃ6 Ἐουηδη 
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Ἐχωρίτγο, Ὀυΐ ἴον 118 ννῖβ6 δατηϊη βιγαϊοη 5 γγ6]] ; Π6 ἰ5 
οοηνποοα οὗ [Π6 ποοθδϑὶ τυ οὗ δ σδῃΐγαὶ το δΓ ἰδ] 
ρΡοναῦ: “Τἢ6 δχο]θπος οὗ ἴῃ ρονογηϊηθπὶ δπα οὗ 
ἴπΠς Ἀοιαδῃ ΕἸΩΡΟΓΟΥΒ μδ85 ργενθηϊεα [0Ὰ]} (νοΐ μα 5 
οἴει "δαὲπ ἴογῃ ὈΥ οἷν! γγὰγ ἔγουῃ {Π6 νϑῖν ἰἰπηθ ψ ἤθη 
1 Ρδοδῆα 8υρ]εοῖ ἴο Βοχηε), δηά ὄνεη ἔοπις ἰΐ56], 
ἔγοιῃ ρῥιοοεαάίηρ ἔασῖθεν πὰ ἴπ6 πᾶγβ Οὗ ΟΥΤΟΣ δηά 
οοττυρθοη. Βαῖ ἰδ ψου]Ἱὰ Ρὲ αΠἤ σου] ον ὑῃ6 Βοτηδηβ 
ἴο βονθῖῃ 80 ναβῦ 80 ΘΠ ἷ 6 ἰῃ ΔῺΥ ΟΠΕΥ ψὰὺ ἔπδῃ 
ὈΥ δηἰγυθιίηρ ἰδ ἴο ὁπ6 ρϑιβοη---8ἃ58 ἰὑ ψεῖε, ἴο ἃ 
ἴαϊμεσ. Απά σου] δ ἢὸ οἴδον ρογίοα ἢδᾶνα 1[ῃ 6 
Ἀοπλδη5 8η4 ὑΠεὶν 4165 δη)ογεα 806} ροτγίεοϊ ρϑδᾶσβ 
8η4 ῬτοβρεΓ γ 858 ὑμπαῦ ἢ ὑΠ6 Εχηροῦοῦ Αὐρσυβῖυϑ 
ῶϑανε ἴδε ἤῸμ ὑῃὰ ὙΘΙῪ τηοϊηθπὶ ἤδη [6 νγᾶϑ 
οἰοίβεὰ νι} δαυϊοοταῖϊίς μόνα, ἃ ρϑᾶος ψἢίοῖ 
ΤΙρενίυβ, ἢἷ8 0 8ΔΠα ϑυσοσβδοῦ, σοη 65 ἴο σίνα 
ὙΠ θῃ δ {πε ργεϑοηῦ τηοχηθηῦ ; ἔου Π6 δ] 6 5 Αυρυδῦιβ 
{πῸ ραϊζεσῃ ἰπ ᾿ΐδ ΡΟ] ΟΥ δηα δαμηϊηϊβιγαϊίοη ; δηὰ 
Οεδνδηΐουβ δηα Ὠτυβυβ, ἴΠ6 δοη5 οὗ ΤΙρογυθ, 0 

ΔΥΘ ΠΟΥ͂ ΒΕυνηρ ἰῃ της ρονοτητηθπῦ οὗ ὑπαὶν ἔδύθοσ, 
Αἴβο κα Αὐυριυδίας ὑπεῖν ραϊνογῃ ̓̓  (6. 4. 2). Αμπὰ 
6 σομϑίδη!ν ἴδ ὑπΠῸ Βουήδη ροϊπὶ οὗ νίενν. ΕοΥ 
ἰμβίδποθ, ἴῃ ἰδδαϊηρ ἃρ ἴο Πΐβ δοοουπῖ οὗ τῃς α6- 
βίτυσυθίοηυ οὗ Οοτίνῃ ὈγΥῚ Μυπληΐι5, ἢς [6115 ι1Χ8 ὑπδῖ 
ἴῃς ΟοΥὐ ΐἶδη8 Πδα ρεγροίγαϊεα τηδη]ο]α ουΐγαρα8 
οὐ 6 Ἠοχηδῃβ ; ἢς ἄοσ5 ἱπαάδδα τηδπιίοη ἴῃς ἔεε!πρ 
οὗ ρἰἐγ ἴο ψ] ἢ} ῬοΟΙΥθυ5 ρᾶνα δχργαβϑίοη ἴῃ [6] ηρ 
οὗ με 880 κ οὗ Οουϊπῖϊ, ἀπ βανβ ἱπαὺ ῬοΪυ]5 νγ88 
Πονυῆεα αἱ 16 οοπϊειηρῦ βϑῆονῃ ὈΥ πε οιηδη 
ΒΟ] ἀΙ ΕΓΎ ἔον {Π6 βδογεα οἰδυίηρβ δῃα {116 πηδδίθυρίθοαβ 

χυ 
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οὗἩ ἂγῦ; “ἴον Ῥο]γθίυβ 5805 ἢ6 ῬΘΥΒΟΠΔΠ]Ὺ 5 ΠΟΥ 
Ραϊπδηρβ δα Ῥεθῃ ὕπγόνῃ ἴο ὑπ στουπα 8πᾶ βἂνν 
1πΠ6 50] 165 ργίηρ αἰσα οὐ ὑδηλ.᾿ Βυῖΐ Βῖγαρο ρὶναβ 
ἃ5 ἴο υπᾶάογοιδηα τῃδὺ ἰδ οι ργῖναϊςα ἔξ] ηρ 18 [Πδὶ 
{η6 (Οὐ ΐδη85 ΕΓΘ ΤΔΘΥΘΙΥ Ρᾶγίπρ ἴον {ΠΠ6 ΤΔΩΥ͂ 
Ἰη5}18 ἔΠοΥ Δα Ὠεδρθα οπ ἴδε Βοπιδηβ (8. 6. 28). 
Ηε [18 δαῦ}}γ αἰβραβϑίοπαῖε ἴῃ 16 ]]1ὴρ οὗ ἴῃ6 Βοτηδῃ 
οοπαϊαϑὺ οὗ ἢἷ8 οὐ παῖϊνα οουηΐτγ (12. 8. 88). Ηε 
β6θιὴϑ ἴο ὲ ὑπογουῦσην Ἐοιηδὴ δὺ πόδγῇ; ἴου {Π6 
Βοιηδη5 ᾶνα υπίϊεα ὑπ ποῦ] ὑπᾶοὺ οὴς Ὀεπαῆβοεηϊ 
δαταϊηϊβίγαϊίοη (1. 1. 16); ὈΥ ἴδε οχυϊποιίοη οὔ τς 
Ρἱγαῖεβ ἴπΠ6 Βοχηδῃ ρδϑᾶος [δ Ὀγουρηῦ ργοβρεγῖῦν, ὑγδη- 
4υ}}}1ῦν, δου ἴο σογμηο οθ, Πα βαΐοςυ οὗ ἔγανεὶ 
(8. 2. ὅ; 14. 8. 8; 16, 2. 20); ἃ σουπίτυ ᾿εδοοπιαβ 

ΡΓΟΒΡΟΓΟΙ 5 18 88 ΒΟΟΠ- ἃ5 ἰδ σουη65 υη66γ ὑπ 6 Ἐοχηδη 
ΒΥ (8. 8. 8), ψ»ῃ ἢ ΟΡΘΠΒ ὉΡ τλθ8η8 οἵ ἱπΐευ- 
οσοτηγηυπηϊσαίίοη (2. ὅ. 26); ἔμπα βηϊρ δηα 4]]ᾶποα 
νν ἢ Ἐοτηδ τλθδὴ ργϑρουυ ἴο ὑπΠ6 ρεορ]α ροββϑθϑϑίῃρ 
ἴθ (ὃ. 1. 8; 4. 1. δ); 80 4065 ἴΠπ δβυδὈ μη επὶ οὗ 

ἃ Βοιηδη ΠΟΪΟΩΥ ἰῃ δὴν ρἷδος (6. 8. 4). 
Ὗνε νὰ βόϑθη ὑῃμδὺ ϑῖγαρο ννϑεηΐ ἴο Βοιηδ ἰὴ 44 Β.6., 

δηα ὑπᾶὺ 6 νγὰβ ππμδίθβη οὐ ὑνγεπὶυ γοδῖβ οΟ]α δἱ {Ππὰὶ 
ἴθ. Ηδς τη846 β86νεσδὶ οἴου ἸΟΌΥΠΟΥΒ ἴο Βομπια: 
ψα πᾶ Πΐτῃ ποτα ἱπ 3 Β.6. ; ἴον ὑμαὺ ἰ5. ὑπῸὸ ἄδῖε οὗ 

ἴῃς εἐχεουϊου οὗ ϑϑίυτυβ (6. 2. 6), ψῃϊοἢ ϑῖσαρο 
νι ποϑθοα. Ηδ νδβ πε ὑνεηίγ- μηδ γεδῖθ οΪά, 
Ης ν8ϑ8 ἰῇ Ἐοιης ἀβρουΐ 8] Β.Ο. ; ἴογ Π6 ἐὰν ἴΠ6 

Ρδϊηϊπρ οὗ Ἰ)᾽΄οηγϑθαβ ὈΥ Αγ βίαι θβ (ομς οὗ ὑ]χοβαὲ 
Ραϊηϊηρθ β66ὴ ὈΥ ῬοΪΥ ἱι5 δ ὕπε 58οῖ οὗ Οουγητῃ) ἴῃ 
16 ἴδιηρ]ε οὗ Οδγθβ ἴῃ ἤοιμῃο, ἀμ Πα δαάᾶβ : “ Βυΐ 
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Τασ ΓΠγ Π6 ἴοιαρ]6 νγ85 ἀεβίσογεα Ὀγ ἢγο, δια {ῃ6 
Ραϊητηρ ρδυίβηθα ᾿" (8. 6. 28). [Ιὑ 5. πον ἵτοτα 
Ὁ1ο Οδββίυς (60. 10) [αὶ ἔπε ἴερ]α οὗ ὕδγεβ ννὰβ 
μυτηδᾶ ἴῃ 8] Β.5.. Ηδ ν88 ἐπί γιγ-ννο οὐ {Πἰτῦν-Ὦγθ ας 
γεδιβ Οἷα αὖ ὑπαὶ ἔϊπιθ. ῆλιε Κηον οὗ 5.11} δῃοῦμου 
Ἰουγηον ἴο Βοπλα : “1 Ἰαπάδα οπ ἴῃς ἰβ]απά οἵὗἩ ἀγαγοβ, 
νῇεγε 1 ἔουπα ἃ 8118}} ν]]ᾶρα πῃ θα ὈΥ ἤβΠον- 
θη; ΜΨἬΘη ψγὰ 54:16 ἔγοιη ὑπ 6 ἰϑδπα, νγα ἴοοϊκ οἱ 

βοδγαὰ οπὲα οὗ ὑποβὲ ββῃδτιηθη ψῃο δα θδθη βεηΐ οἢ 
ἃ τηΐϊβϑίοῃ ἴο Αυριυβῖυβ (0 νγὰ5 ὕμδη αὖ Οουϊητῃ, 
οῃ ἷβ νὰν [ἔοι Εργρὶ] ἴο οοἰεργαῖθ ἢΐ8. ἐγ τη ρἢ 
αἴεν ἷ8. νἱοΐοτΥ δ Αοὔϊυα). οα ἴῃε νογαρὲ νῈ 
ᾳυσϑυϊοηοα {118 5] )δυτηδη, δῃα ἢὰ ἰοϊὰ 5 ἰπᾶὺ ᾿ς 
ἢδα ὕεβϑὴ βεῃΐ ἴο 85Κ ἴῸΣ ἃ αἰτηϊπυϊίοη οὗ ἴῃς ὑγϊθαΐα 
(10. ὅ. 8. Ηδξιε νὰ ἢπα ϑίγαρο Ἰουγῃογίῃρ ἔγουα 
Αϑα Μίμου, ὈὉῪῚ ψὰὺ οὗ {16 ἰβϑαπα οὗ Ογαῖοβ δπὰ 
ΟοΥίητ, δα ἴΠ 6 οἰθαν ᾿ηἴουθησο ἰα ἐμπαὺ ἢ6 ννᾶ8 οἡ 

ἢῖ5 ψὰὺ ἴο βομῃδα αὖ πὸ ἴθ. ΤΙ 5 νψᾶ8 ἰῇ 29 8Β.0., 
δηὰ δίχα ο νγὰ8 ἰηϊἰγ γ- ουν οὐ ὑμὶγίγ-ῆνε γϑᾶγβ οἹά. 
Αὐυρυβίιβ δὰ 7υ8ὺ ἔἕουμαρα ΝίοοΟροΙ ΙΒ ἰπ Πποποὺν οὗ 
Ὠἰ5 νἱοἴογυ δ᾽ Δοϊϊυαῃῃ (7. 7. 6), δῃὰ ἰὉ 15 ποῖ υὑπ- 
ΚοΙγ πᾶ ϑἴναρο νἱϑιϊδα ὑπθὸ πὸνν εἰν οὐ ἰπᾶὶ 
νογασε. ἴη 2ὅ δῃᾶὰ 24 β.ο. 6 ἰβ ἴῃ Εργρί, ἀπά 
δοσορδηΐθ5 Δα] 5 Ο4}}8 ἂρ τἴῃ6 ΝΙ]6, ργοσθδαΐηρ 

ΔΒ ἴΔΥ 85 ϑγϑηδ δᾶ ὑπὸ ἐγοη θυ οὐ ἘΠΗορία (2. ὅ. 
12). Δ {Ππ0 ὑἰπη6 Β6 νγὰβ Γπἰγῦγ -ἶπ γοᾶγς οἷά. Ηδς 
ννἃ5 501} ἰὴ Εἰσγρῦ ν ἤδη Αυρυβῦιβ νὰ 'π ὅϑδιηοβ ἴῃ 20 
Βα. (14.1.14). Ηε ν85 [πδὴ ἔογίγ-ἔοιιν γϑᾶγβ ο]ά, 
Αςοοτασν μὲ ᾿νε ἔοι πιοῖα {Πὰ να γϑᾶῦβ ἴῃ 
ΔΙΕχαπάᾶσία, μα γα τᾶῪ ἱπίεν ὑπὰΐῖ Ὁ ννὰ8 ἴθ 6 
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ΑἸεχαπάνδη ΠἰΌτασυ ὑπαὺ Π6 τηδάς ἔτομι ἴῃ 6 νοῦ οὗ 
Πὶθ ργβάθοθϑϑουβ ἔμοβϑα ΠυσηθτΟυ 5 Ἔχοουρὺβ ὙΠ Ἡν ἢ]Ο]} 
ἢΐ5. θοοὶς 15 811εα. γΚὯωε ἢπά Πΐτη αραὶπ ἰὴ ἤοιης ἁρουΐϊ 
Ἴ 8.0. ; ἴον ἴῃ [ἰδ ἀδβογριίοη οὗ Βομηθα ᾿.6 τη θῃ  [] 08 
Ὀυϊαϊηρσο {πῶ γεγο εγεοῖϊεα ἶσον 20 5.0., {Ππ|ὼ ἰαϑὲ οὗ 
ἔποιι θεΐηρ {ΠπῸ ροτγίϊοο οὗ 1νία, ΠΟ ἢ νγὰ5 ἀςα!- 
οαἰοά ἰπ 7 Β.ο. (δ. 8. 8). ΤΙ 88 ρευβδρβ 1115. ἤπδὶ 
νἱ δὶ ἴο Βοτηδ, δῃα 6 νψᾶ5 ἤδη ΠΕ -ϑὶχ οὐ Π γ- 5 αν θη 
γοαῖβ οἷά. [ὑ 5βεθῃῃβ [Πδ΄ Πα ᾿ἰνεά ἴο θὲ εἰρμίγ-ἔουν 
γεαῦβ οἱ, ἴογ ἴα σΠγοηΐοϊθα ἴῃς ἀδαῖ οὗ ὕὰ}08 ἱπ 6 
91 α.Ὁ., νυῦ ἴῃς ἰαϑὺ ὑννθηῦυ- 8 χ οὐ ὑνθηΐγ-βανθη ; 7 
γεδῖβ οὗ ἢιἰ8 ἴδ νοῦ βρεπῦ ἔδυ ἔγοῃ) Βοιηθ, δῃᾶ. 
ΡῬΓΟΡΔΌΪΥ πὶ ἷ5 δοῦνε Αμηδϑῖα. Η8 γϑϑίαθησα δὖ ὑΠ18 ᾿ 
Γουηοῖθ ρἷδοα πιδᾶβ 1 ἱτροββῖθ ]6 [ῸΓ Πῖμὰ ἴο ἕο]]ον 
[Π6 οσουγβα οἵ γεοθπΐ ρο] οι] ανθηΐβ δπα ἴο ἴποοῦ- 
Ρογαῖε ἴμει πῃ πε γεν βεα δαϊτίοῃ οὗ ἢἷ8 θοοκ. 

ϑῖγαῦθο ὑπουρσῦ πα ἢς Πδα γᾶν ]]εα υςῃ. Ηε 
ΒΔ γ5: “Νον [ 584]] [611] ψῇῃδὺ ρατὺ οὗἨ ἰῃς ἰδ δπὰ 
868 1 Πᾶνα χγ56} ν᾿ βίο α ἀπ σοηςογηΐηρ νγνηδὺ ρατὶ 1 
ἢδνςα ἰτυθίοα ἴο δοοοιηῖβ ρίνθη ὈΥ ΟἾΒΘΙΒ ὈῪ Ψψογα οὗ 
τηου ἢ οΥὁἩ ἱπ ψγτηρ. 1 να ὑγὰν 6 ]]εα νναβυναγα ἔγοπ 
Αὐτηθηΐδ 858 ἴδ 858 [πε οοδϑὶβ οὗ Τγυγῃοηΐα ορροβίϊα 
ΘΑΥΙἷδ, Δπα ἱῃ ἴπς αἀἰϊγοοϊίοη οὗ [6 ϑουῖΐῃ 1 μᾶνα 

ὑγαν 6] }6α ἔγοια ἴῃς Εχίηα ὅ6ἃ 85 [ᾺΓ 88 ὕΠ6 ἔτοπ 5 
οὗ Εκορία. Αμπά γουὺ οου]ᾶ ποὺ πα δηοῦπον ρευβοι 
διηοηρ ἴΠ6 νυ ογ5 Οἡ ΟΕΟΡΥΆΡΏΥ 0 ἢδ5 ὑγᾶνθ]] θά 
ΟΥΟΥ τηῦοἷ το οὗ {Πς αἰδίδησεβ ἢπδῖ τηδηϊοπεοα.. 
{πη 1: ἱπάδεα, ἴἢο56 ψῆο ἢᾶνα γᾶν] δα τόσο ἐἢ 8} 

τ τἴῃ6 ψεβίθσῃ στα ίοηβ Ὦδνα ποῖ σονεγεα 85 τυ σῇ 
δτουπᾶά ἱπ ὑπ6 δαβῦ, δπα ἴποβα σὺ ἢᾶνα ἴγανο] θα 

ΧΧῚ 
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ΤΟΥ ἴῃ {ΠπῸ δαβϑίθυη σου 68 γα ὈΘΒἰ Πα τα ἰῃ {με 
νγοϑΐογῃ οουηύγίθ5 ; δπα ὑΠ6 5δᾶπη6 Πο]άς ἴσα ἰῃ γὸ- 

βατὰ ἴο πε τορίοηβ ἰοναγάβ Π6 δουῖ! ἀπα Νουῖ 
(2. ὅ. 11) Αμὰ γεῖ ἰἰ οαπποῖ "»ὲ βαϊὰ πδαὺ 6 νγὰβ ἃ 
δνιεδὺ ὑγάνθ] θοῦ ; ΠΟΥ οδη ἰδ )ὲ βαϊα {πὰὺ ἢς ἰγανο]]οά 
ἴον ἴῃ 6 ρύγροϑβε οὗ βεϊδη τῆς τοβθαγο----ἰἢ 6 ΓΕΔ] ΓΘΆΒῸΙ 
ἴον εἶθ ἸΟΌΣΠΘΥΒ Ὑν}}} ΡγΘβθ ΒΕ] ἀρροᾶγ, Ηδ εν {016 
Ἔνθ οὗ [Ι{ὰἷγ, ψπθῦα 6 βϑεῖὴβ ἴο αν (ο]]ονεα 
νυ ῃπουδ᾽ το ἢ ἀπνίαιϊίοη ἴῃς τοδάς Βυϊπαϊ οὶ - ποιηθ, 

Βοιαθ- ΝΆΡ]65- Ρυΐθο}}, μα Κοιμε- Ρορυ]οηία. [Ὁ ἀοε8 
ποὺ ἌρΡΡεδδῦ ἰμαῦ ἢς ᾿ἰνθα [ῸΓ δΔὴγ νϑῦῪ Ἰοηρ 5ἰγεῖςο 
οὗ ἰΐης αδἱ οπηδ: δηὰ ἰΐ οδηποὲ 6 τηδϊηἰαϊηθα νυ ἢ 

Ροβί νεπεϑϑ ὑπαὶ ἴῃ αταθοα 6 αν ΔΩΥ οΪἷδοα οὔ οΣ 
πη ΟοΥηῖ---ποῦ ἐνεὲπ ΑΓ Θη8, δἰτδηρσα 85. {118 
ΤΑΥ͂ 56οη. ἴη {πε ϑουϊῃ δῃὰ ἴῃς Ἐδλϑὺ ἢἷ5. ἴγζανε]β 
Ὑ ΘΙ ΙΟΓ6 ΘΧίθηβίνα : ἰῃ (6 Θουΐ Πα νἱϑἰτεα ἴῃ 6 ΝΙ1] 6 
γΆ]Π1ΕΥ 85 ᾺΥ 85 {Π|6 ἐγοηπίουβ οὗ ἘΠ ορία ; Π6 νγὰβ αὖ 
Οοιιδηᾶ Αὐτοὰ [ῸΡ βϑοὴβθ ἴθ: ἢδ 88») {Π6 γίνου 

Ῥγύδῃν8, ΗΊΘΓΆΡΟ] 18 ἱπ Ῥηγχγυρία, Νγδθα ἴῃ (δία, δπα 
ἘΡΉΘΒβυ8; ἣς νὰβ δοαυδιηἰδα ψἱἢ Ῥοπίῃβ ; Πα νἱϑ ἰεὰ 
ϑίπορο, ΟγζΖίουβ, ἃπα Νίοδθα ; 6 ὑγανθ] ] δα ονοῦ (Ἰ- 

Ἰιοία πᾶ τυοῇ οὗ (ὑδεία, νἱϑ πρ Μγ]4θα, Αἰδραπαδ, 
ΤιΆ]16585, δηα ΡιΟΡΑΌΪΥ «αδ8ὸ ϑυπηδᾶα, Μαρῃδβία, 
ΘΙΏΥΤΏΔ, ὑῃ6 8ογεβ οἵ ἴπ6 Ευχίηθ, δπα Βείτυϊ ἰῃ 

ϑυτῖα. ἘΠουρἢ να τδῪ ποῖ ]Ἰπνὶῦ ὕΠ6 ρ]δοαβ μῈ βᾶὰνν ἴο 
16 ρίδοθϑ δον! υ τηθηὐοηθα 485 Ὠδνίηρ Ὀ6 θη Β6 6 ἢ 
Ὀγ πηι, 581}} ἰζ 15. οἰθαῦ ὑπαὶ ἢΠἰ58 Ἰοῦσπογϑ ΕΓῈ ποῦ 850 
Ὑ]116 85 νὰ βου] πᾶνε ἼὌὀχρεοϊθα πῃ {Π6 οα86 οὗ ἃ 
ΤΏΔη Ὑγἢῃ0 νν85 ὑγαν δὶ] ἕηρ ἴῃ [Π6 ἰηΐαγοβῇ οὗ βοίθῃςα. 

- ΒἙλΐοτε Ῥαΐβ βθϑῃλβ ἴο τη κα ρσοοα ἢΐβ οοηϊοηϊίοη {Πα 

ΧΧΙΪ 
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τ6 ψνοῦῖκ οὗ δίταθο ννὰ5 ποῦ νυιτδη ΟΥ̓ ἃ πιὰ ψ]οῸ 
νγὰ5 γᾶν} ]ηρ ΟΝ. ἰδ οὐ δοοουπὺ δηά ἴον βοϊεηἰῆς 
τϑδβοηβ, θὰΐ ὈΥ οὔθ ΠΟ 5εἰζθα Ἐν ΕΥΎ οοοδϑίοη ἴο 
βίυαν νι δὺ οἰγουχηδίδηςοβ δηα {Π6Ὸ6 ρ] άβυγα οὗ οὔ ὺβ 
ὅανε ᾿ΐτι δῃ ορροτγζυπίϊΥ οὗ Κπονίηρ. Ηδε οοπίθαϑ, 
ἔωγίηον, ἔμαῦ ὃ ψὰβ ἴον ὑπ6 88Κ6 οὗ οὐδιδὺβ ὑπαῖ 

ϑῖγαθο της ᾿γΐ8 ΟΠ ΓΠΘΥ5 ; {Βα ἢ 6 νγᾶβ ἰῃδίγαοῖου δπὰ 
ΡοΙΣἰοίαη, χανε] ηρ ρουΒαρ8 8, δῃα οεγίδί νυ ἴῃ 
ἴῃς ἰηἰογοδὺ οὗ, ρεύβοιιβ οὗ [6 τηοϑὺ Ἔδχα] δα ὑδηΐ ; 
[Πὰὺ 6 νγδβ ἴδε ἔδδοῃοὺ δῃᾶὰ ρυΐάε οὗ διγϊμεηϊ τηθβη. 
ΘίΓΑΡΟ ΠΕΟῚ 4115 ἴο ταθηἰίοῃ [ἢ ἕδτηου 8 8οοἶ 5 δηθὰ 
δδοβοὺθ ψῆ0 Ψετα Ὀοτ ἰῃ ἴδε Εδεῖ---[ἢς 1150 18. ἃ 
Ἰοῃῷβ οπε; δῃᾷ Μὲ ύὲ ἔδίη ἴο ῥεϊίθνε {πὲ πὸ οσοι- 
Οἰεαὰ ἃ ϑἰπιῖΐαν βοοίδὶ ροβίτίοη, - Ης ἱπϑίβὶβ ὑπαῦ ἰ5. 9} 
ΟδοργΑΡἢΥ ἰ5 ρο] τς] : ΤῊΣ ρσγοδῖου ρματὶ οὗ 6ἀδθο- 
τΔΡὮΥ βυρβοῦνεβ [Π6 ι.868 οὗ βἴαϊεβ βῃα {Π|6ὶγ ΤΌΪΘΡΒ ; 
ΟΘΟΡΥΑΡΩΥ 8ἃ5 ἃ Ψ80]6 ἰ8. ἰηἰἰπηαῖο!]ν οοηπαοοϊρα ψ1{}} 
ἴῃ6 ἔπποίζοηβ οὗ ρέγβοῃβ. ἱπ ροϑίτἰοηβ οὗἨ ρο]!ἰς4} ὁ, 
Ἰοδάθυβρ (1.1. 16); Οδοργαρῃν 18 ραγυϊου δῦ] υ86- 
[Ὁ] ἴὰ [6 οοπάποὶ οὗ ργοαῦ τα ΠΥ ἀπά ουίακίηρβ ἡ 
(1.1. 17); 16 δοῦν ἴο τερυΐαῖα ἴθ οοπάποϊ δπὰ ἃ 
ΔΏΒΨΕΥ ἴῃ 6 ὩθΘαβ οὗ τυϊΐπρ' ργίποαβ (1. 1. 18). Ργε- 1 
ΒΌΧΏΔΌΪΥ [Ὁ γγὰ8 ἢ 7.580 συ οἢ ΡΘΟρ]ς {πδῖ 6 ἴγανο ]]6α. 
Βιιὺ Ῥαΐβ 1οἱπβ ἰϑϑὰθ νἱὉ]} Νίεθα δηα οὔμευϑ ἴῃ ἐποὶν 
οοῃἰοηϊίοι ἰπδὺ ἰῃ6 το ἢ Ποῖ δηαᾶ ἰῃ ψῃοβε 
ἰπζογαϑὺ μΘ ἵγανο θα νοῦς Εοϊμδηβ, ἀηαὰ ἢδ τηδκοβ ουΐ 

ἃ Ζοοά οὔδ6 ἤδη ἢς δύριθ8 ὑμαῦ δῖγαρο ψτγοῖθ [18 
Οδορταρθν ἰὰ ἴῃς ἰηπἰεγαϑδὶ οὗ Ῥυιποάοτίβ, Θυθθῃ οὗ 
Ῥοηΐυβ. Ἐνδη {πὸ ργεαὺ ταϑρθοῦ 5ῆονῃ ὈΥ ϑίγαρο 
ἔου Αυρυκῖυδ, ἔοπιο, δηὰ ΤΙροσίι ἰδ το "ὲ Ἐχρίαϊπϑάᾶ 

ΧΧΙΙ 
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Ὀγ {πε εἰγουτηδύδηοοσβ ἴῃ ψν ῃ]οἢ ἢδ ἔουπα ἢ μ56 1; ον 
50) οἴ -Υΐηοο9 πδὰ ἴο ΡῈ ορϑϑαιίΐίοιβϑ ἴο Ἐομηθ, 
Δα ἃ5 ἴον Ῥυϊῃοάογίβ, 586 ονεὰ ἰοὺ ὑπγοπς ἴο 
Αυρυπίιβ δ] ἃ5 τη οἢ 85 ἰο Ροϊεηοπ. [1Ὁ ψᾶ5 ροοῦ 
θυπίηδ55, [πογεΐοτο, ὑμαὺ ποοθβϑοαιεα τς τεϊουσῃίηρ' 

οὗ πὲ ὈΟΟΚ δρᾶ 16 ἱπβογίίοη ἰῃὰ ἰδ οὗ ὑῃ6 τδην 
σοΙΡ]ἰπηθηῖ8 ἴο ΤΊΡοΥ5----4}} οὗ ψ ῃῖο ψετα δαάθα 
αἴτεον [Π6 δοοδβϑίοῃ οὗ ὑμαὺ ργίπος, δηὰ ἴου ἔεδν οὗ 
Ὠΐμα, γαῦμοῦ [δ ουἷ οὗ τεϑρεοῖ ον ῃΐμι. 

ΤΠδ αυσϑίϊοη 85 ἴο ψ ἤθη δπα ν ῇθτα δἴτγαθο ψτοῖς 
ἢἷθ ρσαοργαρῃϊοαὶ νοῦ ας Ἰοὴρ έεθὴ ἃ υτγηίηρ 

ΟΠ6 ἴῃ οἶτ0]65 ἱπϊεγοβίςα ἰῃ ϑἴγαρο οὐ οἶδα. Νίθβα 
ΒΘομ θα ἴο βει {16 ἴῃ 6 αυδβίίοη, ἢ θη μα τηδὶηἰδὶ πο 
ὑπαὶ δίγαρο νψτοῖς εἰς Ηἰϑζογὶοαὶ δοστγαρῆν δ Ἀομπιο, 
αὖ {Π6 ἰπευϊραιϊίοη οὗ οιαδη ἔτ επᾶάς ΨῃῸ οσουρίεα 6χ- 
αἰϊβα ροβιοη5 ἰπ ὑΠ6 ρο] ἶσα] νου] οἵ Βοτηε ; δπά 
{πᾶῖ Π6 δοῖθα 85 ὑπ οοιηρᾶπίοη οὗ {Πο86 ἔγίθ πα, 
δοσοιρδηγίπρ οὴς6 οἵ ἔπε, Αδ]ὰ5 Ο41105, ἴτγομ. 

Βοπλε ἴο Εἰργρῖ, δἀηὰ τεϊυγπίηρ ἢ ἰμ ἴο οτηδ :; 
δηα ἐπαγίμον {πᾶ ἢ ψγὰ85 δ οιης ὑπᾶῦ ἢς ψτοῖς ἰκιΐ5 
Οδορτρῆν, θεὔννθθη {Π6 γοαῖβ 18 δῃᾷᾶ 19 α.Ὁ. ἴῃ ἴῃς 
γηδίη, Βοῃοἶατο μδα δοοαρίεα (ἢδ νίεννβ οὗ Νίδθβε, υμ{] 
ΡῬαὶς επίογεα με ἤε]ὰ ψ Ὁ} [1195 ὑπο 85 ὑπαὶ ϑγαθο 
τοῖα ᾿ς ψοῦκ, ποῦ δὺ {Ππ6 ἰπουϊσαϊίοη οὗἉ ρο] ἰοἶδη5 δῖ 
ἤοπιθ, θα ἔγομ 16 ροϊπὺ οὗ νίενν οἵ ἃ ασεεκ ἔγομη 
Αϑῖα Μίμπου, ἂπᾶ ἱπ {ῃδ ἰπογοοῖ οὗ Οὐεοκο οὗ ἐμαὶ 

τερίου ; ὑπᾶὸ {Π6 πηδίευῖα] ἔοῦ ὑῃ6Ὲ Οδόρταρῃν ννγᾶ8 
οΟἸ]δοϊεα δ ΑἸἹοχαπάγία απ βοιηθ, υϊ ὑπαὶ {δ6 

δοῖπδ] συ τηρ οὗἩ {ἴῃ 6 Ῥοοῖκ δπᾶ πε γοϊουοίπρ οὗ ἰΐ αἱ 
ἃ ἰαῖον ρουϊοα ψούα ἀοης δὲ Αμηδϑία, ἔδυ ἔγογι Βοηηθ---- 

χχὶν 
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ἃ ἴδοι ψοἢ δοοουηΐς Ὁ ἢΪβ8. ΟὨίϑϑίοης οὗ δνϑηΐβ, 

ἢΐδθ ΘΥΤΟΥ5, Πὶβ τηϊσδϑίδιοιηθηΐβ, ἢΪ5. ἰδοῖς οὗ ᾿ηογτηδιίοη 

οοποογηίηρ, ἃπα [5 αι] υγα ἴο τηθη το, ΟσουΣΓΘ ΠΟ 65 
μᾶὺ ννου]α σύγε πᾶν ἰουπα ἃ ρΐδος ἰπ ἰιἷ5 ῬοΟΚ [ἢ 
ἰϊ δά Ὀδθὴ νυτἰτθα ἰῃ οι ; ἰδ δοσουηΐβ, ἴοο, [ῸΓΣ 

Π6 ϑυγρτϑίπρ ἰδοὺ ὑπαὶ ϑίγαρο᾽ 5 ΟΘορΊΆΡΗΥ γγὰ8 ποὺ 
Κηόνῃ ἴο ἴΠ6 Βοχλδη8---ποῦ Ἔνθ ἴο ΒΡ] ηγ---Ἰ Ποὺ 
ἰδ ννᾶ8 νν 6] -Κπόοννὴ ἴῃ ὑπὸ Εδϑὶ, Ὁ «ο8ερῃ 5 αποῖεϑ8 
τόσα 1Ὁ. 

Τὸ ρδοὸ βου δῦ ΤΟΥ6 τηϊπυζΐοὶν ἰηἴο {Π||8 αυοϑίϊοι, 
ἰδ ΥΩΔΥ ἈῈ ἰαϊεα {πᾶαὶὺ ϑῖγσαθο τηθηϊοηβ ΤΊΡΘΥΙα8 
ΤΟΥ {πῃ ἔννθηΐζγ ἰἰπη65, Ραῦ ἴμ6 ἐνθηΐθ ἢ 6 ἀ6βουῖθθε5 
ἃτα 81} οοπηδοϊοα νὰ ὑπα οἷν] τνᾶγθ ὑμαὺ οσουττεα 
αἴϊεν ἴπῸ ἀδαὶῃ οἵ ὕδεϑαῦ δπᾶ νἱῦἢ ἴῃ6 ρεγοα ἰῃ 
ἴη6 ἴδ οὗ Αυρσυκίυθ ὑπαὶ [415 μεΐννεθη ὑπ6 Βαῖ!]ε 
οὗ Αοὔϊχι (π 81] 8.6.) ἀπά 7 Βιοσ. Ηδξ τΆγΕ]ν τη 08 
Ἔνδηΐβ πη ἰῃς ᾿ἰὰ οὗ Αὐυρυβίιβ θεΐννεεῃ 6 8.6. δῃὰ 
14 λ.0., 8Δη4, ἃ5 6 ἴδ κεβ Ἔν ΘΥῪ ὀρρουϊιπίὶς ἴο ῥγϑίβε 
Αυρσπυβῖυ5 δηὰ ΤΊΡοτυβ, δ ἢ οὔ βϑίομβ σου] ποῖ θὲ 
δοοουηῖϊοα ἴον ἰἦ μῈ ψτοῖς μἷὶ5 Οεδορταρην δρουῦ 18 
Α.Ὁ. Τα οΟποϊυϑίοι γοδοῃθα Ὀγ Ῥαὶβ 15 ἰῃδὺ δγαθο 
νντοῖα ἴῃς ΡΟΟΚ ὑείογε ὅ 8.6. δηά 5ῃουγ δίϊεσ 9 8.Ὁ., 
ΟΥ̓, ἰῃ οἵδον ψοσάϑβ, δρουΐ 7 Β.σ. 06} γηδύϊουβ 85 {16 
ἀεῖεαι οὗ ναΐυβ δπᾶ {ἱὲ ἰτατωρῆ οὗ Οειτηδηίοιιβ 
ψασα ποὺ οοηἰδίπεα ἴῃ ἴΠε6 οΥἱρίπαὶ ρα] οαϊίου οὗὨ {6 
γοΥκκ, δα ψετα ἱπϑοτθα ἰπ ἴῃς γον βοα δἀϊξίομ, νος 
τνὰβ τηδάς δρουΐ [ἢ6 γεοᾶν 18 αῦἥ. Τῇῆε [5 οὗὁἩ ἴΠ6 
Ἐοιδη ρῥγονίποαβ ρονουπϑα Ὀγν ἴῃς Βοιηδη ϑϑπαῖθ, οὴ 
ἴῃς ἰαϑῖ ραρο οὗ {Π6 ὈΟΟΚ, νγ85 νυ ἴδῃ θεὔνθαθη 22 Β.0. 
Δα 1] Β.6., δα ϑἴταρο Πἰμη56]ἢ βϑὰγ5 ὑπαὺ 1 ννᾶ8 
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δηϊαᾳαυδιίεα ; Ὁ νὰ γεϊουο δα ρου 7 Β.6., ποῖ αὖ 
Άομμο, θυΐ ἔν ο οηθ. ΤΠὰ ἔδοῖβθ. ἅτε βίαν ἰὴ 

Π6 τηδητίου ἢ τηϑκοβ᾽ οὗ πε΄ ΠΠ ο αἰ γ οὗ ΤΙρογαβ 
ἴο {Ππ6 οἰξίεβ οὗ Αϑία Μίπον ἴπαὶ μδά Ῥεξςη. ἀφβίγογεα 
ὈΥ εδεϊμαυδκοθ; ἱπ΄ ἴπ6 οαβε οὗ [ἴῃς οοτομπδιίοῃ 
οὗ Ζεπο 858 Κὶπρ οὗ Ασιηθηΐα Μάϊοῦ (18 Α.}.), 8πά' ἰη 
1Π6 οᾶ86 οὗ {πῸ ἀθδί οὗ Ψψυ}4, νοὶ οσσαγτεα ποῦ 

Ἰαῖου ὑδὴ 28 α.Ὁ.; ϑσαρο τρλάθ. ἢ 86 Ὁΐ {86 τὴᾶρ 
οὗ Αρτίρραᾶ--- ἂμ Οπλϊβϑίοα τ ψνϊο ἢ ἢς πᾶ5 θδθη 
ΤΕΡΓΟΔΟΠ166---ἴοΥ [ἢς ναῦν ροοα τοᾶβδοὴ {πᾶΐ {116 τὴὰρ 
οὗ Αρτίρρα μδά ποῖ θεδη σοτὰρ]ἐϊαβά ἴῃ Τ Β.6. 

ΠῚ ϑίγαρο ἄγϑῦ ρυ] 564 1χἱ5 Οεορταρῃν ἴῃ 7 Β.6.; 
ἴῦ ἀρρεατεαὰ ψῇθη ἢς ν5 ΠΥ -ϑὶχ οὐ Πυ-ϑονθη γε δῦβ 
ο]4, δἷ ἃ ἰϊπιε ψ ἤθη ἢς νν85 5}1}} ἴῃ {0} μορϑεβϑϑίοῃ οὗ 
4}1 ἷ5. ρῃγϑίοδὶ δῃπᾶ τηϑηΐαὶ ρόνγεῦβ. Βυὶ! νῈ 580, 
νὴ ἢ ΝΙΘΘ6. διά [15 [Ὁ] ] οννοῦβ, ὑμαῦ ἴἢ6 ψΟΥΚ ννὰ8 

νυυτδη θεΐνγθθη 18 ἀπά 19 Α.Ὁ., νναὲ ΠΥ ΌΥ τηδὶηΐαΐη 
ὑπαὶ δίγαρο εσδὴ ἴο νυυῖϊζε ἢἰ5 Οδορυαρῦν ψῃθη ἢς 
μα ραββϑᾶ ἐπε εἰμ ἀδοδάς οὗἉ Ηἰς ᾿ἰθ. Ης Ἄϊτη- 
8617 σοι ραγ65 [15 οοῖς ἴο ἃ (010558] βίαϊιυθ, δῃὰ ἢ 18 
ἱπογθαϊθ]ε ὑπαὶ Βα σου δᾶνε οδυνῖεα οὐδ δυο ἃ 
βία ρεπαοιβ ψουκ αἴταν Πανίπρ' ρμᾶβ8εα ἢΠὶ8 εἰρῇ 6 }} 
γΘΥ. 

Θίταθο 15. 50 ψ6]}}-Κῆόοννῃ ἃ5 ἃ βιαοργαρῆσυ ὑπαὺ ἰΐ 
ἰ5. οἴξδηῃ ἔογροίζει ὑμᾶὺ ἢ6 νὰβ8 ἃ ἰἰδίογίδῃ ὑδίουθ 
ἢὮς ψ͵ὰϑ ἃ φεορτάρῃοῦυ. ἰπάεοᾶ Ὁ τδῪ μὲ ὑε!ϊονεα 
ἰῃαῇ ᾿ς ἰ5 ἃ βαορζδρῆθυ βεοδυβα 6 Δ Ὀδθὴ ἃ 
ἰδιουδη, δηα ἐπαῦ ἴπδ τηδίθυϊα] ἔοῦ ἷς ΟδοΟρΡΥΡὮΥ 
γγὰ5 οο]]οοῖςα δἱοηρ νὰ {Ππῶὺ ἔῸΣ 8 Η!5[ουῖολ] 
ΘΚεῖςθ8, ὑῃ οἢ οοχηρτίβεα ἔογίγ-βενεη ὈΟΟΚ5 (866 

χχνὶ 
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1.1. 22-8, δῃὰ 23. 1. 9, δπᾶ ἰοοϊμοϊε8). Βαῖ [γΐ5 

ΟἙορΥΑΡὮΥ δοπα πᾶ5 οομης ἄονῃ ἴο ὰ5. ἴῃ [Πἰ5 οοη- 
πδχίοῃ ἰὖ νν1}} 6 ἀβε] ἴο τεδα ϑίγα)ο᾽ Β οὐνῃ δοοουηΐ 
οὗ ἢΐ5 Ηἰβὕογ αὶ Καῖ} δβ δπα [115 ἀδορύδρῃν : “1ῃ 
β)οτί, {π|8 ῬΟΟΚ οὗ τηῖπο βῃου]α 6 ζειθγα! νυ 568] 
--- 56 }] 41Κὰ ἴο {π6 δἰαϊεθιηδῃ δᾶ ἴο ἴῃς ρμυθ]ς δἱ 
Ἰᾶγρε---ἂβ νὰβ ΤΥ ΨΟΤΚ οὐ Πίδίοτσῳ. ἴπὰ {Π||5 ψγουῖΐς, 
ἃ5 ἴῃ {πδῖ, 1 τλοδῃ ὈΥ “ Ξἰαϊδϑιηδη, ποὺ 16 τὭδῃ 80 
ἰ5. ΠΟΥ πηραποαϊεα, ὰῦ [6 τῆᾶη 0 ἢδ5 ἰδίκθι 
[πε τουῃᾶ οὗ οουγϑοθ ὑϑ08] ἴὰ [6 οαβδε οὗ Τγεοηδῃ 
ΟΥ οὗ 5ἰυάξδηΐβ οὗ ρῥἢ]οθοργ. ΕΓ ἴπ6 δ ψ 80 
᾿ὰ85 ρσίνεῃ πὸ ὑποιρηῦ ἴο νἱτῖαε δηᾶ ἴο ργδοϊίοδὶ 
νυ ἰβάοι, ἀπ ἴο ψνῃδὲ ἢὰ5 θδθη ψυὶτῖθη ἀρουΐ {Βθ τὰ, 

νγ ΟῸ]α ποῖ ΡῈ 8016 Ἔνεῃ ἴο ἔούτῃ ἃ να] ορίηΐοι 
ΕἰὍΠΘΥ ἰπ ΘΟ Βα Γ6 ΟΥ̓ ΪΠ ΡΥΔ156 ; ΠΟΙ γαῖ ἴο ρ885 06 ρ- 
τηθηῦ Ἰροὰ πε πηαιΐειβ οὗ ἰδίοτγὶοδὶ ἕδος ὑμπαῦ ἂγα 
γγοσΐῃγ οὗ θείης τεοογάδα ἴῃ {Π|8 ἰγεαϊῖβθο. Απηά 50, 
αἴϊεν 1 μδὰ υυἱϊξίεῃ τὴν Πεδίογίοαί ϑέοίολοδ, Μ ἈΪΟἢ 

Ὦᾶνα Ὀδθὴ υϑοῖ}], 1 ΒΌΡΡΟΒΘ, ἔθου ποῦ] δα ρο] 16] 
ΡΒ οΒορἢν, 1 ἀδϊεοντηϊπεα ἴο ντῖϊα ὑπὸ ργεβεηῦ ἐγθα ϊβα 
αἶβο ; ἔον {ῃ]5 νοῦς ἐ[5617 15 Ραβθα οὴ ἴῃ 6 βϑῖὴδ ρδῃ, 
ΔΠα ἰ5 δἀαγεθβαα ἴο ὑῃ6 βϑδϊηδ ο]8455 οὐ τοδάρυϑ, δηῆ 

ΡαΥ ου εν ἴο δὰ οὗ εχαϊϊεα βἰδίϊοηβ ἱὰ [{{8. 
ΕἸΣ Πούτηοτθ, ᾿υδὺ ἃ5 ἴῃ τὴν Πεδίογίοαί δῥοίοθες ΟἿΪῪ 
ἴῃς ἱποίάεηῖθ πῃ πε ᾿ΐνεβ οἵ αἰβυ σου θη α ΤΘ ἢ δια 
Γεοογάςα, ψὮ1]6 ἀθεαβ ὑπᾶὺ ἄγε ρει δηᾶ ἰσῆοῦε ἅτε 
οὐηϊ 64, 50 ἰῃ {115 νοῦ 4150 1 γλυϑῦ ἰδανα ππιουομοά 

ν ῆδῦ ἰδ ρεῦζυ δηα ἱποοπβρίουουβ, δρᾶ ἀςενοῖα ΤΥ 
αἰδεητίοη ἴο ψ μδαΐ 5 ΠΟΌ]6' πα σγοδῖ, δῃα ἴο νμδῦ 
σοηΐδίηθ ἴηΠ6 ῥγδοῦ σα} ἀβεῖα!, ΟΥ ῺΤΠἸΘΙΩΟΥΆΌ]6, ΟΥ 

χΧχνυὶὶ 
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επηϊογίδἰπηρ. Νον [80 ἃ5 ἰπ πιαρίηρ οὗὨ {{Π|π| τηουῖῦς 
οὗ φ010558] βἴδαϊαες ννὲ 4ο ποῦ δχδιηΐηα δδο} ἱπαϊνί ἀπ] 
ραγὶ ψἱτἢ τϊπαΐα οἄγο, θὰ ταῖῃου σΘοηβί ον ὑῃς 
σόμοιαὶ εἰεοῖ δηα ἐπάδξανουν ἴο 5866 ἴτ ἴῃς βἰαϊας ἃ5 
ἃ Ψ0]6 5. ρ]εαβίηρ,, 80 5ῃου]α {1}}85. θΟΟΚ οὗ ταῖπα "6 
Ἰυάρεά. ἘὸοΣ 1ἴ, ἴοο, 15. ἃ οο]οββαὶ ψόῦκ, ἰὴ ὑπαὶ 1 
464}5 στ τῃ6 ἔδοϊβ δροιῦ ἰᾶυρὲ {πἰπρθ ΟὨ]Υ, δπὰ 
Ὑν Π0165, οχοορὺ ἃ5 δοῖὴς ρεῖϊζυ {προ ΤΥ 51. ὑΠ6 
ἰπζογοδὺ οὗ ἴῃς βιυαίοιβ οὐ ὕπ6Ὸ ῥγδοῖϊοαὶ τηδη. [1 
ἢᾶνα βαἱα ἴα το ἴο δον ὑπαῦ Π6 ργεβεηῖ νου Κ 
5. ἃ βϑϑυϊοιβ δ 8Π4 οὴβ ψόστην οὗὨ ἃ ρΒ]]Οβορμ ον 
(1. 1. 22--28). 

Τῆς Οδοργάρην οὗ ϑέγαθο ἰ5 ἔδι ποῖα πη ἃ 
ΠΟΙ ρἝορταρῆγ. [Ι͂ 15. δὴ Θπογοϊοραεαϊΐα οὗ ἴη- 
ἐογγηδῦϊοη οοποογηΐηρ ἴῃς νϑγϊουβ σου 65 οὐ {Π6 
Γηπαρϊτεα ον] ἃ5. Κπονῃ δὲ ἴμς "ερὶπηίΐηρ οὗ {6 
ΟἸ νυ ϑυίδη ἐστ; ἴἰὉ ἰβ δῇ ἰηϊδίογίοδὶ ρϑοργαρῃν ; δηᾶ, 

. 85 Ὠυθοΐὶβ δπα Τοζεὺ ροϊηῦ ουἷ, Ὁ ἰ8. ἃ ΡΒΙ]ΟΒορΡν οὗ 
ΘΟΟΡΤΔΡΉΥ. 

ΧΧΥΪ 
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6. Τυοσίοῦ: ἰπιοπααίίοηβ τὰ ϑίγαδο απ ΡΙιμανολ᾽ 8 
Μονγαῖία. Τη ΟἸαδδίοαϊ Οιιαγίεγίν, 1909, 99. 
Τυγνῦ : Οοπὶεοίκγαε ἦπ ϑίγαϑοποι. Ἐτίαπροθι, 1788. 
Οὐ οδδ: [ἢ Πλοίη. Δι. Κ. Ῥλιοὶ, 1866, 465. 

. Ἵοροὶ : Χαλγοβδεγίολίε ἐπ Ῥλδοίοσιιβ, 1880, 820, δὰ 188], 
309, 5608 
νου ὙΥΠδιον2- ΜοΘ] ον: Ογιοολίδοδεθδ 7,6βοϑιιοῖ. 
ΝΗογὺ βοϊθουῦίοηβ ἔγοπι ϑύγαθο. 
ν. ὙΠαπιον ὑΖ- ΜοΘΙ] μον: ῥαγεγρα. ἴῃὰ δΡΉϊο8, 
1878, 168. 

ΞΡ 

τ: αἰ »ΕλΠπ͵ 

ΜΑΝυΟΒΟΒΙΡΤΗ 

δύσαθο νγὰ8 ποὺ πλι0}} γοδα ἴῃ δύ αἱὺν : ἰῃ ἃ ΒΘη86 ἢὮΘ νν88 
αἰδβοονογθά ἴῃ ΒυΖϑηῦίηθ ὑὐπι68 ; ΘΟΡΐ6Β οὗ Ὠἰβ ουϊς ὙΟΥΘ ΓΆΓΟ, 
δα ΔΡΡΑΥΘΠΌΨΥ δὖ ομθ ὑϊπιθ ὕἢ 0 ΟΠΪΥῪ τηδημπβογρῦ ὀχύϑηῦ νγδ8 
086 80-08]16 ἃ ἀγτομοῦγρθ, ἔγοπη ὙΧ10]} 411 0116 τηϑη βου ρῦβ ΠΟῪ 
οχίδηῦ ἃ. ἀθβοοπῃαθα. ΤῊθ Β6Θ 8 ΟΙθασ Ὀθοϑυβα 81} 88 
τη ϊδβύδκϑθ, ὕἢ 9 οὔδηροδδ ἰῃ 6 ὑδχύ, ὉΠ 6 ὑγϑηβθροβθα βϑῃύθῃοθϑ, 
8}} 0ὉΠ6 ρΆΡΒ, Ῥδυῦου νῦν ὕῃη6 σγηθαῦ σὰρ δὖὺῦῇ ὑπ δια οὗ ἴῃ 
βανϑηὺῃ ἔοι, δῖ τοργοἀποθα ἴπ 84}} δ τηδηυβοσρίθ. ΤῊΘ 
τηοάδγῃ δαϊϊζίοηβ, οί πηϊης τἱῦ ἢ} ὑμαῦὺ οὗ αἰ. ΚΥΔΠΙΟΥ, δὃγὸ 
Ὀαϑϑά ου ὑ86 Ῥασγὶβ πιδηπβουϊοὺ Νο. 1307 ἴοῦ ὑμο βγϑῦ ηἷῃθ 
ὈῬοοΐκ5 (10 οοῃ δὶ ἢΒ ΠΟ ΙΟΥΘ6), 116 ὈοΟ 8 10 ἴο 17 ἃγ ραβϑά οὴ 
16 Ναύίζοδη τπηδηυβογρὺ Νο. 1829, ὁπ ὑπ Ερὶύοτηα γαύϊοδηδ, 
δηα ου ὕΠ6 ϑηοίδη τδηυβοσὶρὺ Νο. 640. δι ἴμ6 Ερίοπιο, 
ὙΙΟΙ ρΟῸΘ68Β Ὀδοὶς ἴο 88 ὁπα οἵ ὑμ6 ὑθηῦμ οοαύαγν, ννὰϑ θαβϑὰ 
οὔ ἃ πηιδηιϑοσὶρῦ ψ ΐοὶ 80}}} οομ δ! ποα 86 Θηα οἵ Βοοῖς ἼἽἼΙ. 

“. ατόορσοῦ : Οταοϑέϊοη 68 Ηπιδίαἰκίαπαο. 7)6 εοαϊοῖδιι8 ϑέγαδοη δ 
Ἡδεγοάοίδ Αγγίαπὶ αὖ Ἀιιδίαιῖο ἦὰμ εογιηιοπέαγίο αὐ 
Τοϊοηψϑῖλ ρεγϊεσοοῖηι τιϑιιγραί8. ΤΥνΘηϊΖ, 191]. 

α. Κυδηῖον : Οὐηιηιεηΐαζίο ογἱ σα (6 Ἄεοαϊείνιιβ, χιιὶ ϑιγαδϑοηὶβ 
σεοοργαρδῖα σορπέϊηθηΐ, ἡναγῖι βογὶρίϊ8, Βεουϊη, 1845. Απά 
α͵80 ἴῃ {μ6 Ῥγθέλοα ἰο 118 ἰῦρο δαϊυΐοη, Ρρ. 10-88. 

χχχὶϊΐ 



ΒΙΒΙΙΟΟΘΒΑΡΗΥ͂ 

Α. Φδοοῦ: Οιμγαε ϑέγαδοπίαπαθ. ἴπ δου (ὁ Ῥληοίοσιο, 
1912, 170. 

Ἑ, Β61ρ: 20ὲ οοὐαϊεῖδιι8 ϑιίγαδοπίαπῖθ χιὶ ἰἶδγοθ 1-ἰΧ 
οοπίϊποπί. Β.4}10, 1888. 

ΒΒΑΟΜΕΝΥΒ 

. ΟΟΖΖΑ- 2] : 7)εἰ}᾽ αγέϊσο οοαῖος ἀοἴϊα ρεοργαῆΐα αἱ Θἰγαϑοπο 
δοορεγίο ποὶ ρμαϊζηδενί, αοἰία δαάϊα αἱ Οὐγοίἐογογγαία. 
Βοιηθ, 1875. 

ῷ 

6. ΟοζζΖα-],2Ζὶ : 72εἶ ρὲι απέϊοο ἐθ3ο ἀοίία σοοργαΐα αἱ ϑέίγαδοπε 
ποὶ 7γαπιπιεηζὶ βοορουτ ἵπ, ηιεμεδγαηα ραζίπϑεδίθ. Ἐλοϊη6, 
1884.-.98. 

α. Οὐοζζα-Ἰζὶ: γαηιηιθηίἑ αἀοίϊα σεοργαΐα αἱ δίγαδοπε. 
ΤΙ ϑέειαϊ ἐπ ]Πιαἴϊα, νἹὶ. 1. 

Ὦ. Που]οΐβοη : [ἢ δεγῖ, ρῆϊοῖ, ἩοΟ ΝΟ δο 7, 1885, 1192, 
ΒΕ. Ηδηβοη: [ἢ ῥληοϊοσίδοελο ιιπάδοδαιι, ν. δ17. 
α. Κσδιμον : Κναρηιοηζα ζἰδγι Ρ]]. ὁ εοαα. ργῆη. οα. Βουϊη, 

1848. 
α. Κτιαμμοῦ : Ζὼὼὶ ϑίγαδο. Ἡαπαβολνι αὐτῷ Ογοίέογεγγαία. 

Ιη Πονηιοδ, 1876, 378. ᾿ 
ΒΕ. Κυηζο: ϑεέγαδοὺγιολϑίνοδο δοὶ ἰιϑδίαϊδδιδ πα ϑίερλαηιιϑ 

Βγχαρμίέδιιϑ. ΤΙ πλείη. ΔΜῖιιβ. 1903, 1260. 
Β. ΚυηζΖο: δηνεαελέείς ϑίγαδογαρηιοηίο. Τη Ἀδοῖη. ΜΙ. 

1902, 437. 
Ρ, Οὐΐο : ϑέγαδϑοηὲδ ᾿Ιστορικῶν “Ὑπομνημάτων 7γαρηιεπέία σολϊεστίέ 

εἐ οποωγγαυϊξ αα)οοίϊα φιιαοϑίϊοηδιι8 διγαδοηϊαηἶϑ. ἴπ 
1, οἰρκῖρεν ϑιμάέοῃ χὶ. δ]. 1889, 1. 

Ι. Ῥαγίβος : [πὶ οιβοῖε 1 πογαξιν- Ζοιέμης, 1888, 646. 
Ὗ. δυγαζΖιὶα: δορο ἴθ ϑίγαδοηα γαίζνεταπο αοἰ Οὐοκχξα-λικῖ. 

Μοββῖμδ, 190]. 
α. 1,. Ε, Ταῖδὶ: Κγαρτιοηία που. οὐδ δηνοπα, οὐ ἐϊζιιδέγ,, 

Ταθιηροι, 1844. 
Α. ομροι : [η ῥληοϊορίδενεν ΑηἩζεῖσον, 1880, 108. 

" Ζι ϑίγαῦδο. Τὰ Ηδογηιοδ, 1884 (νο], 42), 589. 

Το ΕἸ ζοιῃθ 8 Ὀθϑὺ ἰοιιπα ἰῃ Οὐ. Μ.]16 Σ᾽ 5 Θεοργαρὴὲὶ ΟΥαοδοὶ 
Μτηον 8, 88, δ29, 

Τιανοῦάα 

Ο. Βῖτκο: εραγνίουϊαγιηι μή οἐ οὗ τι8ὲ.) Ῥοϊγδιαπο Τ)ἰογλιψϑίαςο 
Τιοάονοο ϑιγαδοπίαπο. Ἰωοιρχίρ, 1907. 

χχχίϊὶ 



ΒΙΒΙΙΟΟΒΑΡΗ͂Υ 

Ῥ. Οδβοουθὶ : Οδδεονγυαΐδοπεβ ϑίγαδοπίαπαθ. Αἀδυϊίηροη, 1879. 
Ο. α. Οοροῦ: ϑνίαδιβ εἐγγογα. ἴπ Μπογιοϑψηε, 1870, 218. 
Η. Κα]]θΏροτΩ : ϑιγαδοηίαπα, βεϊγαρε σιν Τεχίκγεκ πὰ 

Ενλιάγμησ. Τὰ Ππαοῖη. λῖτιϑ. 1912, 174. 
7. Καί: ϑργιολισόγίεν επαᾶ ραγδηιοσγαρλίδβοδιο, ἰὐοδογίοξεγηρ 

δεὶ ϑίγαδο. Ταθιησοη, 1909. 
Η. ϑοβιηάϊοῦ : 226 Πἱοαονὶ ϑιοιζὲ οἱ δίγαδοηὴβ ἐπιηἰαξἑοπιίηι 

γοζαίζυαγμηι αἰϊγασίϊοπο. αγϑ γον". 226 αὐηιῖδϑα αἰΐγαο- 
ἐΐϊοπο. ἘΥδηΪςθηδβύθὶη (116818), 1909. 

ΟΝ ΤῊΒ Ξ͵οΟύΆΟΙΝ ἘΒΟΜ ΨΕΙΟΘΟΗ ΚΊΒΑΒΟ ὈΒΕΝΥ͂ 

6. ΒοΙοοὶ : 2.6 )7οπὲϊ αὐ δίγαδοηα πεῖς ἀοϑογχίοπο αοἴϊα Οαηι- 
»απία. Ἔοϊηο, 1882. 

Ἡ. Βεῦροῦ: 26 ροοργαρλιδοῆοη, ἔ͵αρηιοιία ὅ685 Ηϊρρατεῖ. 
1, ρζΖίρ, 1869. 

Η. Βογροῦ : 2216 ρεοργταγρ)δολοη, ΕΥαρηιοηίς ἀε8 Βἰγαϊοϑίλοηεδ. 
ΤιμοιρΖὶς, 1880. , 

Η. Βοῦραν : Οεϑεϊιολίε ἀον τυϊϑδοηδεπδαϊηίολοει ναζιαα ον 
Οτοοῆοη. 1887--93. 

Οα. Βεογηδδγαγ : γαϊοϑίδεπῖςα. οι] η, 1822. 
ΒΗ. ὈᾶρεϊύΖ: 2ὲ Αγϊοριϊάογο ϑίγαδοηῖβ αἱιοίογε Ἄσαρίΐα ἰγῖα. 

Τοἰρσίρ, 190. 
Α. Ῥεάοιίος : Ζιε δίγαδοη, ππὰᾶ ϑΘιοίοπῖιδ. Τὰ οι “αλνὸ. 

ΚΑ Ῥληοίῖ. 1879, 66. 
Μ. υρβοὶβ : 'ῳηαριοη ας ἰα Οέοργαρλὶς ἀε δίγαδοη. Ῥατὶβ, 189]. 

Η ϑίγαδοη εἰ Ῥοῖψδε. Τπ Κευιε 68 Πειιο8 Ογοοιι68, 
891, 848. 

Ἦν. Ἑαρσίοϊυβ: Τλεορδαπεβ αἰ γέίεηε πὰ Οιϊηέι 7) οἰ ιι8 
αἷδ Οἰιιοίϊα ἀονἦ' αεοσγαρλῖε (68 δίγαῦο. δ ΧΑΒΒΌῸΓΩ, 1888. 

“. ατοασροῦ : Οιαδδέϊοπεδ ἰνιϑίαἰδίαπας. 1)6 εοαϊοῖδιιδ Πογοαοίϊ 
᾿Αγγίαπὶ αὖ ιιδέαίλῖο ἵπι σοηνηιεπίαγίο αὐ ιοπψϑὶὲ ρεγίε- 
σεδῖη ιιδιγραΐίδ. Ττθοηϊύ, 191]. 

Α. Η. 1. θογϑη: 226 ἠ)οηέΐδιια ατοσγαρλίοογην ϑἰγαδοπὶβ 
σοημηθηζαζοηε8 ἄπιας. Οδύϊίηροη, 1825. 

Ἐ, Ἠρπηῖοκο: 22 δίγαδομῖϑ Οεοργαρῆΐαο ἤσε, 4 7οπένιηι 
μηᾶς δαιιδὶέ ατισίογίξαΐε αοϑίἰάγιαπάα. ΟΑἰδιθίηροι, 179]. 

ὕ, ἨδΐοΡ: Ψηι6 σοηιείηϑαηιε Οἰὐιοῖϊε δίιγαδοηδ πὰ 6168 800. 
δίψηινθιοβ, ϑαδυ τοι, 190]. 

α. Ἡυητγαίῆ: 22᾽΄Ά  ομοίζοη ϑέγαδο᾽ 8 ἴηι βεοδίοη Βιιοῖιε. 
(δ886]1, 1879. 

χχχὶν 



ες ΒΙΒΙΠΟΘΒΑΡΗΥ͂ 

α. Ἠυηταίῃ: [Ι͂ἢ βΔβιυδίαηἾ8 «αΐλγεϑῥογιοςί, 1879, 311, δὰ 
1880, 92. 

Α. ΚΙοῦΖ : Οαεδβαγϑδίιαέλοη,, ποῦϑὲ οἴπονῦ Απαῖψβ8ε εἰν βέγαδοη- 
τϑοῆεη Βεδολγεϊδιιπρ νου Θαζίέος ππαὰὶ Βγιίαηΐοη. Τωοὶρπὶς 
Δηὴ6 Βούῆη, 1910. 

Α. ΜΙΠΠοΣ: δέγαδο᾽5Β Ομοίϊζοη δον Ο΄αἰζίοη, πὰ Βυγιαρϊοη. 
ἘΟρ ΘΏΒΌΌγΩ, 1878. 

Κ. 2. Νουιδῆῃ : ϑέγαδομβϑ Ουοίϊζο ἴηι οἰζίεη Βιοῆε. 1, 
Καυϊκαϑίθῃ. 1μορζΖὶρ, 1881]. 

Κ, ὅ. Νουδηῃ: ϑέγαθοηβ Παπαεϑζιπας υοὰ Καιιασίοη. 
Ἀὔηπε φιιοϊοηιηογϑιοίμίηο. Βεϑοπάογε Αδαγιοῖΐ ατι8 αθην 
αγεϊχζεμηίοη, ϑιρρίδ. ἀ686 Ψψαλγῦ. 7. εἰα88. Ῥλϊοῖ, ἸΤιοὶρπὶρ, 

Β. Νῖδθθθ;: «“ροϊϊούον᾽δ Οογιπιεπίαν συν ϑεβιβδζαίαίοσε αἷ8 
ες Ομοῖία ϑίγαθο᾽8. Τὴ Πλοῖη, Μῖω8. 7. ῬΑ οί. 1877, 267. 
Α. Οἀάο : Οἱ ᾿ιψροριποριαία Ηϊτδίογίσω αἱ δέγαδολα σοηια ἤοΉ 6 

αἱ 4 »ρίαηο. Ῥαίϑοσχωο, 190]. 
σ. ἢ. ΟὨΪτηρ : Ομαεδίτοπεδ Ῥοδιαοπίαπας ος ϑέγαδϑογο σοπεοίαε. 

αδυθίηροη, 1θ08, 
Ε, Ῥδΐβ : δίγαδοπηίαηα. Οοηέγιθιέο αἴΐζο δίιιδο αεοἴϊα ὕορίὲ 

ἀεἴϊα βδίογῖα 6 ἀοἰία απιρυϊηϊδίγαζίομα γοσιάπα. ἴῃ ἰυϊϑέα 
αἱ Ῥλιϊοϊοσία οἰαβδίσα, 1887, 97. 

ΒΕ. ϑδορννθάδθ: δεϊξγάρε σι Αγδεκ ἀογ Οἠογοργαρλῖο (168 
Αὐυριιδέιϑ, Ἐτϑύον ΤῊ 61}1. ἹΚΊο], 1878. 

Ε.. βομυγθαογ : ζεδεν αἶα σεπιοϊπβαηια Οιιοῖίο ἀον' σεοσγωρλιδϑεδθη 
Τραγϑέοϊζιηρ ὅἀ68 Μοῖα μπᾶ Ρίϊηΐμδ. Ἰὰ Ῥλιοίοσιιδ, 1887, 
278. 

Ἐς, Βο! πα : 2.6 Ζοπίξ σὲ δίγαδοπε ποία σεοργαΐα αοἰία ϑὲοϊίτα. 
Μροββὶμδ, 1897. 

Ο. δυο τοϊς : 126 Οιιοίζοη, Ὧε8 ϑίγαδο ἦι ξηπέοη, Βιιοΐα 
8οῖπον' γαὀῤεῪοβοϊγοίδιπο. ἘκΔ116, 1909. 

Α. γοκθὶ: 226 7ομέϊδιι χιιδιιδ δίγαδο ἴῃ ἰῦγο χιιϊπίο αδοΐηιο 
σοπϑογδοηαο τϑιι8 δι. (αοὐθίηρθοῃ, 1874. 

Α. γοροδὶ: βϑύέγαδοηδ Αιιοίζο ΤΩ ἄαϑ 1Χ. Βιιοῖ. Τὰ Άλιϊ|ο- 
ἴοσιιϑ, 1884 (νο]. 48), 405. 

Η. ὙΝΈΚΘΙΗΒ: υαοϑέϊοοϑ ἀ(6 ϑίγαθδογιῖδ αἰτογιιᾳιιθ γογιηνι 
σαζέςαγιηι αὐοίογι γομιέλνιιθ, Μϑυρυτγρ, 1886. 

Β. Ζι θυ Δηη : Οὐΐδιι8 ατοίογίδιι8 Θίγαδο ἴπ ζἰδγο ἐογίϊο 
Οεοσγαρλίιςοογιην σΟΉ ϑΟΥδοΉῸ ιἰϑιι8 8ὶΐ, χψιιαογίξιν. αΥ8 
Ῥυίοῦ. Ἠλδ]16, 1883. 

Β. Ζιμιτθσιηδηη : βοδιαἀοηῖιδ πα Θίγαῦο. Ἰὰ Πδογηιεβ, 1888, 
103. 

ΧΧΧΥ 

ο 9 



ΒΙΒΕΙΙΟΘΒΑΡΗΥ - 

ΒΊΤΌΡΙΕΒ ΟΝ ΒΎΒΑΒΟ 

1). Βαγίο]ϊηὶ : })7ὸῸ ϑίγαδοπο. ἴῃ Αἴοποο Ῥοηοίο, Μϑυοῖ, 1884. 
ΒΕ. Βογοίζα : ϑοζιίίοη α6 ργοδίξδηιοε8β ᾿ιϊδίογίχιιοδβ. 1.ε8 Οἰῥέβ 

λίγνειέγτοιιδο8 6 δίγαῦοη ἀαηδ ἰα τέσίοη Οανυαῦε (Οοηιίαΐ 
Ῥεπαϊὶδδὶ}) ἢ ]}9αγῸ8 οὐ 18θαγ. Τγοηβ, 1θ07. 

Ρ. Ἡ. Βιάάονυ: 226 ϑιγαδογῖβ 8ἰι0νὲ}8 ποηιογοῖδ σαρίία 8οϊεξεία. 
Οεάδηϊὶ, 1889. 

Βίβοϊοίϊα, 4π 12. ΧΨΥ͂Ι]. γσεοργαρῆλας ϑιγαδοηπὶδ δἰηΐ απ 
ϑιγαίοηἷδ, Οὐοορπο, 1618. 

Η. ὙΠΕΣῚ Ἡοδηδὶίχε ἀον Πειδοελεη παςσῖ δίνγαδο. ϑδυαϊυρατγὺ, 
1877 

Ἡ. Βυΐζοῦ : ζζεδον ϑίγαδοβ Οεοσγαρλίοσα, ὑπδϑεδοηάουε ὑἶθον 
Ῥῖίαπ πὰ Αιδίδγις αὅο6 δογάίοθ ἐπα ϑέγαδοθ δίείζιπρ 
κιι δεῖποη, Ῥογγάπρογη. Ἐτυδηκίυτ ἃ. Μ,, 1887. 

Α. Οκπϊορίετα : μονα γασοοίέξα α᾽ οριιδοιιϊὲ δεϊοπε οὶ 6 Πίοϊοσὶοϊ. 
Οἱ δίγδρο ἰη οὶ. 18. Μοηίΐοορ, 1758. 

Εὰ. Οδδίογομιὶς : Περὶ τῶν ἐν Ναυπλίᾳ παναρχαίων τάφων καὶ τῶν 
αὐτόθι ὑπὸ ἸΣτράβωνος μνημονευομένων λαβυρίνθων. [Ιπ 
᾿Αθήναιον, 1879, δ18. 

ἙΕ, Ουγίλαθ: ϑέγαδο εἶδον ἄοη ϑεεδιιπα νοὰ Καϊαιινα. ἴῃ 
Ἡδνηιοδ, 1870, 388. 

Ἡ. 1916]9 : Ηεγοαοί πὰ Ἡδοαίαΐοα. πῃ Ἡδογηιοδ, 1887, 448. 
Υν. Ἰϑδγρίοὶα : Ζιεηι Ηϊαϊϑοεῖοη, Οοἰ ἴΙὰ Ηονηιοδβ, 1911, 444. 
Α. Επιμδᾶπῃ : Οδοργαρἠϊδοῦδα Ἡοπιεγδίνιΐοη πὰ Ῥαιιδαπΐαϑ. 

: Τη Νιοιο Ψαλνδυεῖον, 1884, 497. 
Ι. Επιβασαῦ: δὲν «πιδχιρ αἀοὐ Οὐηπδογη δοὶ ϑίγαδο. Τῃ 

Ῥληοίοσιι, 1898, δ57. 
Η. ΕἼΒΟΒΟΡ : ζὕυεδον οἰπῖσε Οεσεηϑίἄπαα ἀογ' αἰίεη, αεοσγαρλῖε 

ὑοὶ δίγαδο, αἷϑ 1δείγαρ κὰν Οεδολῖελέε ἀθ᾽ αἰίεη, Θεοσγταρδῖα. 
Εγβίθν ΤἈθ]]. Ὑγογηίροσοάθ, 187290.οΉἩὁ Ζνεϊῖοσ ΤῊ6]]. 
Ὑνογηϊμχογοάθ, 1892-98. 

Ο. Ετιοὶς : 2260 χωρογραφικὸς πίναξ αἀὅ68 ϑίγαδος. πῃ Νειιο 
«]αλγδύκολον, 1881, 650. 

Ἅ. αοἤόοϊκοη: 6 Ογπάμηρ υοὴ Ταγεηί. Τὰ Νίοιο ὑαΐν- 
δύελμον, 1893, 177. 

Ἦν. 6611: 7.6 71πεγανγν 9. Ογεθοο, ιοἱνδ α Οοπιπιθηέωνν οἡ 
αιιϑδαπῖαϑ απὰ ϑίγαθο. [(οπάοῃ, 1810. 

Ῥ, ΟαἸἱονίο (Ρ. Φονίυ8) : 11δοίζιι8Β (ὁ ἰερσαΐξίοπε Βαβι Μαρηπὶ 
υϊποὶρὶδ Μοβελουίαρ, εἴα. Οη μ6 ΒΒΙρΡδθδη Μουπηίαϊβ. 
Βοπιθ, 1δ25. 

χχχυνὶ 
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Α. Οτομονῖυβ: Μαγία Οεοσγαρλῖσα, οοπίδϊηΐην Δ πηπϊηναυον- 
βἰοποϑ ἔπ δίγαδοπῖϑ {ἰδΥοβ πούόα. 1ωδἸάθῃ, 1739. 

Α. ΗλΡ]οῦ : 2ὲὲε Νονά- υπὰ Ἡἢ εδἰζδίο Η ἰϑραλπίοηϑ, εἴη Βεὶ- 
ἔγαρ τιν Οεϑοἠιελέε ἀοΥ αἰΐοη Θεοργαρλῖο. ἹΤιεὶρπῖς, 1886. 

6. Ηϊτγβο ἴδ] : [ἢ Οεορν. Ψαλγνῦ. 1888, 258. 
(α. ἩΗϊτγβοιζο]ὰ : δὲς Αὐκιη ἀο86 Μπτελγυίαίο8 νος, Ῥεγυσαπηιοῆ. 

Ιπ ογηινοδβ, 1878, 474. 
Ε. Ηὔδηον: ᾿ρεϊοδία. Τὰ Ηδγηιε8, 1867, 456. 
Ε. Ἡμνογβί]: 20᾽ιι6 ἤλκιρία ἀ686 δίγαδοι. Αηύνογρ, 1910. 

(866 Η. Νοόϊμο ἴῃ Ἰζοελοηϑ. 7. ἀία88, Ῥλιίοῖί. 1911, 8345.) 
Ο. Ὗν. Εἰ. δδοοῦβ: "7αβ βἰπα σκολιὰ ἔργα δοῖηι ϑίγαδο 1,εὶρ- 

“ἰῷ, 1834, ἷ 
ν. Ταποιοι: Οαοδαν ἵπι Ογϊοιί, Κυδίβοῦο ζὐεδογδίοδέ ΟΟΥ 

γοϊσηἶδδε νοηι 9 Ατιριιδί 48 δὲ8 Οείοῦδον 47. 1,οἹρεῖς, 1885. 
Ε. ΚΆΒ]οῦ : δέγαδοβ Βεαοιμμρ Κι" αἷθ φιοάογηα αἰοσγαρλῖε. 

ΗΔ4]16, 1900. 
Υν. Ὀιυϊομῦογροῦ: είδλαπα πὰ γραία, Τὴ Ηδτγηιοδ, 1θ07, 

542 
Β. οὶ] : Ζων αιδβαπίαϑήγασε. Τὰ Ηδογηιοδ, 1890, 317. 
“. Κοίπι : ϑρνϊοϊιυδνίον πα ραγοηιϊοργαρλέβοενιε [εδεογζίο ον 

ὑεὶ ϑίγαδο. Ταρίηρθῃ, 1909. 
6. Κπδϑδοῖ : Ζεῦ" ϑασο νου Τ)αϊάαϊοβ πῶ 1 ζαῦοθ. ἴπ Ηδεγηιεδ, 

1902, δὅ9θ8. 
τ. Κύμ]ου : 2 ὲγ Αγεοορασ ἵπ Αἰδοη. (Οη 1. 4. 8.) Ἷη 

Ἡονῖ68, 1872, 92. 
Ε.. Κογηῃδιδηη : 26 Ζ)ιὔχεδοι ἀδν Ῥγουΐης ΠΗ βραπῖα Οἰονγῖον. 

Τὴ 71 εἰπιαπη δ Βοιγᾶσε τὰν αἰέοη, (ἰδδελιολίεο, 1884, 392. 
Ἦν. συ. ἴμᾶν : ϑόηια οηιανζϑ οὐ (δ 6 Αἰρῖηα Ῥαδδε8 97 ϑίγαδο. 

Τιοπᾶοῃ, 1846. 
Α. λμϑιηδυοῦ : θεν Τυμιηρῆζιρ ἀὅ68 Οογηναηΐσιιϑ, Μιίποῆθῃ, 

1875. 
Β, ἀθο ἴποὰ: 10 Ζασο αἱ 1,οϑίπα ἴα δίγαδοπε ς Ῥίϊϊο. Τη 

αδϑοεσπα Ριιρίε8ε, 1900, Νο. 1]. 
α. Η. 1.. ΤἸλϊποιῆδηῃ : 1 εϑογίρίῖο Οαμοαδὶ, Οὐἰθιἰδιηϊγχιια 

Οαιιοσαδίαγιηι, ἐς ϑέγωδοπθ. [μοἰρίς, 1808. 
α. Μαὶγν : Παντοῖα. (Α). Ῥυίλμεαδ᾽ Καΐγίοῃ ἴηι ἀοΥ' Οδίϑεθ. (Β). 

Πλεύμων θαλάσσιος δεῖ δίγαδο, 'ὶ, 104. Μδγραγρ, 1907. 
Ἐ. Μογοῦ: δ ουβοβιλισεν ΣΡ αἰέοη Οεδολιελία. 8116 ΑΙ, 

ΧΧΧΥ] 
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Ε΄, Μογοῦ: Μοίαρπίδολο Ηνγϊάιογησοα. ἸΚΟπίρβθογρ, 1852. 
Ἡ. Μιάάδοηδοτνξ : ζϑεδεν αἷε Θεσεονα αἀον' Ῥαγιιϑδελίαςσμέ παςσλ 

Ροϊο)ιι8 πα ϑέγαδο, οἰο. Μιηβύοσ, 1808. 
Α. ΜΙΠδ: 2» εζχιι 68 Κγαΐογιιβδ αἰ ]παϊοη. Ἀἶῖηθ 

Θιέγαϑδοηπίδονε δέιαϊο. ὙΝαγΖουτω (πὸ ἀδῦθ). 
Α. ΜΗ]οὲ: Φὲε Αἰεχαπαεγρεδοϊιονθίε πασὴ δίγαϑο. 1. ΤΏΘΙ]. 

ννάγΖουγρ, 1882. 
Β. Νίθβθ: Δδϑίγαδοηίαπα. 721ὲ γισογδιιησ αοὐ Κὐδβίοη, α68 

οηπέιιϑ ἀκπγοῖ, ΜΠ δνιααΐε8 ΡΠΓΠΓ. ϑοπαεναϑαάγιοῖ ατι8 ἄδην 
Ἀλεοῖη. Μ|ι8. 7. λιτοὶ. 1887, δ67. 
7. Νρουϊηδῆῃ: (Οὐεβαριηιζξιγε ει εἶδον" αἷα ἢοηιογίδοδα 
Οεοσγαρῆῖο. Τὴ ΗδγΉιοδ, 1880, 134. 
7. Νουηδῆῃ : ϑέγαδοη8 Ζαπαοβζιηας υον ἸΚαλικαϑέθη. 
Τρ ῖν, 1882. 

7. Νουμηδηη : αίγοἐίοβ πα ἄον' Οαοϑ. Τὰ Πογῆιε8, 1884, 
16. 
Οὐΐο : φυσεδέϊοπεβ ϑἰγαδοπίαηαθ. Τὰ 1,εἰρχίρεον διειαίθη, 
11. ΘΌΡΡΙ. (νο]. 12, 1889), 225. 
ΠΝ ἢ α8 ριϊαοηίδια. Τὰ Νοιο “αλγθηίολον, 1892, 

86. 
. Ῥρίδγεθῃ : Βδνίον οἵ ΒοηηᾶουΒ δογδοϊιπσοη ἦπὶ Ερἢ6808. 

Ιη Δ ειο Χαλγυύεΐον, 1906, 718. 
. ῬΆΠΙΡΡβοι : Ζι7 Οεοργαρλϊῖε ἐν «πἰεγέη, Καϊλοδ- ἔδοτε ὅπ 

Αἰοιπαδβῖθη. Τὰ Πογηιθδ, 1911, 254. 
. ΄. Βοϊηδοῖ : 2ορδεβ εἰ ἴἰ.8 Βαδίαγηεβ. Ιῃ ΜΒιϊί. ΟΥ̓. 

Ἡοἰ. 1910, 249. 
. ΒΙᾶά: 2)ὲ6 Κἰϊηπαίοϊοσίο ἔπ ἄοη Οεοσγαρδῖοα ϑίγαδοθ. Ἀϊη 

Βεϊίέγαρ τιν ρ»)ιννδίϑολοη, Θσεοσγαρλϊλε ἀον' αΟγεσΐοη. Ἰζδίβουβ- 
Ἰδαύογη, 1903. 

Ἡ. Εϊὰ : Αἰδηναζοῖγε αἀον' αἰέοη, Ογϊεοΐοη παςἢ ἄοη αεφοσγαρλῖσα 
Θέγαδοβδ. ἸΚδἰβογβ δι θσῃ, 1904. 

Ὗν. ΒΙάρονγαυ : Οὐοηίγιδιίοηβ ἰο ϑίέγαδο᾽ 8 Οαεοσγαρῖψ. Τὴ 
ΟἸαδβεϊοαϊ ᾿εουΐοιυ, 1888, 84. 

Ο. Βορετῦ : Α4ἐῆόηα ϑζῖγαϑ πα αἷὸ δλιγορλογίο. Τὰ δγηιε8, 
1885, 349. 

α. Βαρο: φιιαεϑέϊοπεα δίγαδοπίαηαθ. Ἰιδὶρπεὶρ, 1888, 
Α. δοδυ]έίθη : ἱοίψδιιδ ιν οδίομῖι8 ἐδον' 71 δεγῖοη, πη αἴθ 

ἐδεγδεῆοι Κγίερο. Τὰ Ηδογηιοβ, 1911, ὅθ8. 
Α. δουθὶῃ : βοηιογλισοη, εἰδον ἄθη, Κικκανῖδβηνιδβ ταὶ Βεβολγεῖδ- 

μη αογἦ αἄοη αγιοεοΐοι, δοζαπηέε υἱἱδαπΊίδολοη, αἰ δὲεία. 
Βου]η, 1893. 

Ἐ,. Μ. δομγόϊον : Βεριουιροη χὰ Θίγαδο. ἸΤιοϊρζίς, 1887. 

Ρ ΡΒ ΕΠ τὸ μὲ μὲ γι 

ΧΧΧΥΙΙ 
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Ε. δομνοᾶου: Μειϊγαρε τὴν Κυνι ἀν" Οἠογοσγαγρλῖε (168 
Αιισιιδέιι8δ. ἸΚ16], 1878. 

Ε. Βομνοάογ: ζζοδον ἄπ ὕγεργιη επὰ αἶα εὐϑργησζίοἶιο 
Βεϑδίέϊηιηυμηρ ἀε8 βϑοσοηαπηέοη, ϑιίέγαδβδογιηεῖζε8. 67 οιξζι- 
φρογβολοη Ταΐεῖ. Τὰ Ῥληοίοσιϑ, 1908, 367. 

“. διύΖ]ον : Ζι Καϊζέεηοβ ἐπα Τγγίαεσιιδ. Τὰ οι σαλγδιίενον, 
1880, 858. 

7, Ψ. ΒΚΥὈ6] : αυθαπίαβ πα Θίγαδοη. Τὰ Νοιο “Ψαλγϑίοδεν, 
1885, 177. 

΄. Τορβαον : “δϑίαζοϑδΒ. Τὰ Ηδφγηιοδ, 1896, 124. 
α. Ἐ. Ὅμρονυ : Κγιλιηηπσϑοαμίαπσ. πᾳ Νεῖιε “αλγδίοενεν, 1890, 

992. 
Ε. Νδμαϊτηρ : Ζι Ῥοδβιαἀοηῖιδ ἀπαὶ ἵαγγο. ἴὰ Πογηιε8, 1893, 

3460. 
ὕ. ν. νΠδον 2- ΜοΘ]] μαουῖ: 226 Ηονζι ; ἀν Δαρηπείθη, 

αγηὰν Μαοραπάενγ. ἴῃ Ηδογηιεδ, 1898, 177. 
Ὁ. ννΠοΚοη : δῆ Τ᾽ λεορογιρ γασηιοιέ ἴηι, ἄθη ποιιοη, Ηοϊαπίξα. 

Ι͂Ὲ Πογηιοβ, 1908, 478. ᾿ 
Ἐ.. Ζιοθαγ : 7216 δέγαδο- ϑεποίίου, ἀθ8 Ονγίασιιϑ νου ΑἩζοπα. 

Ιηῃ ΜρτερεδΝοῖ. 68 Αἰδοη. 71π8ϊϊ}. 1898, 196. 

ἘΛΑΒΙΥ ΕἸΡΙΤΊΟΝΘ 

ΤΙ οαϊέο ργησορβ ὰ8 ῬΌΡΠΒμοα Ὀγ ΑἸάσΒ ἴῃ Ὑϑηΐοθ ἴῃ 
1516, ἔγοιη ἃ ῬΟῸΡ πιδηυδοῦρῦ, Ραᾶγ. Νο. 1396, ΤΏΘΗ οδμθ 
ὑμ6 ἔοϊο οαϊύϊομβ οὗ 8516 ἴῃ 1649 διὰ 1571 Ὀγ α. Χυ]δηᾶθυ, 
ΧΥυ που γοῦὶς 88 τον] βοα δηα βυρρ]16α ᾿ψνΙἢ ἃ οοιῃ- 
ΙΩΘὨ Δ ΟΥ̓ βᾶ80 Οὐαβδῖιθοημ ἴῃ 1587 ([0110. Ϊῖῃ 1620 
Οὐβδαθοη γορδοθα 0ηἷ8 νἢ ἷ8δ οὐ οαϊύλοη, ψ ΏΙΟἢ νᾶ 
δοροιηρϑηϊθα Ὁ ΧΥυ μου ΒΒ Τιαῦϊη ὑγδηβϑ᾽δύϊοη δηα ποῦθε 
ὃν Εἰ. Μουγοῖθβ. Οδϑαιθοηβ οαϊζίοη αἸὰ το ἴοῸγ ᾧἢ6 
ἰοχὺ οὗ ὑμοὸ ἢγϑὺ ὕῆγθα Ὀοοῖκϑ, δπα δύταθο 15. αϑι}]ν οἱβα 
ὈΥῚ Οδβαυθοηβ ρᾶροθ (Ὁ. Νοχῦ οαηθ ὕῃθ6 Απιϑίθγαδπι 
οαϊθύίονπ ὈΥ Τ΄ “9. νὴ ΑἸτηδίονθθῃ ἰὴ 1707, ἰθὰ ὕνο [Ἃ0110 
ψοΪυηθ8. ύγδθο 15 βοπηθύϊμηθα οἱὐθά Ὀγ ἢΪ8. ρᾶρεθ (4). 1ὰ 
1768 Βγτέαπίρην ΡΠ 186 ὑπ δγβῦ ἤγθθ Ῥοοκβ (απδνῦο) οὁα 
Ὁ} 6 Ῥαϑὶβ οὗ ἃ Ῥδυ18 ϑηιβογὶρῦ. [ἢ 1706 ὕΠ6 1μοἸρζὶρ (οοὗανο) 
οαἀϊυϊο ννὰβ Ῥδρὰῃ: ὑμ6 ἢγϑῦ νοϊπηθ νγ88 γον βθα ὃν {. Β. 
ΒΙΟΡΘΏΪΚΘΘΒ; ὕΠ6 να ἔο]] ον ηρ νοϊαπηθβ ὃν Ο. Ἡ. Τζβοῆυοκο; 
[πὸ βουθῃῦῃ νοϊυτηα ὃν Εἰ, Τὶ, Εσθἀπηδηη. ΤΠ6 Βγϑῦ Βὶχ ν οἱ πι6 8 
εἶν ὑμ6 ὑοχύ δῃὰ ἃ τονἰϑίοῃ οὗ Χυ]δθι 5 Γαῦϊῃ ὑγδηβαύϊοι, 
δηα ὕδς βουθηθῇ νοϊυτης οοηὐδίηβ ποῦθϑθ. [π 1807 δρρθαγϑᾶ δὖῦ 

ΧΧΧῚΧ 
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Οχίοσγαά ὑπ οἀϊύϊοῃ Ὀγ Τ. ΕΔ ΘΟΏΘΥ ἰῃ ὕνγο ἴ0]10 γο] ᾺΠ168 : 
ΤΩ ἢ. οΥΙ]ϊοϊβοα, Βούνθοῃ ὑῃθ γϑᾶσβ 1815 δηᾶ 1819 Οοτγαὶβ 
ῬΟΘΙΠΒΠ6α Ὁ86 ατϑοὶς ὑοχῦ ἴῃ ὑθγθο νοϊαη68, δοοοιηρϑηϊοα ὈΥ 
ὃ Ἰοατύῃ νοϊιπηθ οοηὐδίηϊηρ να] 8 016 πούοβ ἰῃ Μοάθγη Οσθοκ. 

ΜΟΡΕῈΝ ΕἸΡΙΤΊΟΝΒΞ 

Α. Οὐογαὶα : Στράβωνος Γεωγραφικῶν Βιβλία Ἑπτακαίδεκα. 
4 νο]9θ. Ῥαγὶβ, 1818. 

α. Κυδιθοῦ: ϑέγαδομῖδ αεοργαρλίοα γερθηϑδιῖέ, σοηυμιθηίαγίο 
ογξσο ἐπδίγιιαιε. 8. νοΪϊϑβ. οι], 1844. 

Α. Μείμοϊο: ϑέγαδομδδ Οδοργαρδίτςα γοροορσπουϊ. 3. νοΟΪ8Β. 
Τοἰρχὶρ, 1852. γϑγίουβ εὐ γβηρνι ἢν ΓΘΡΥΪΗΥΒ βἰποθ. 

Οσ. Μύ11κε---Ει Ὀῦρμπογ: δέγαδοηῖβ αεοσγαρλῖοσα σγασοα οἰῆν 
νογδίοτι γοβεία αοοοαῖὶ ἑπάοα ναγλαπ δ ἰοοίϊοηδ οἱ ἑαδιῖα 
γογίην ποηυϊιηῖια ἰοοιιρίοἐδϑδίηνα. - Ῥατὶβ, 1853. ῬδΥΗ 

ΓΙΟΥ͂. 
σ. ΜάπΠον-- Ῥ. Ὀᾶρπον : ὰγϑ αἰΐξογα. Αρραγαΐιι ογέϊοο 

ἐπαϊοΐδιιδ γογιην ποηυϊηιίηιᾳιιο ζοσιιριοὐϊδδίην!8 ἰαδιι8 αογὶ 
ὑἐποῖδὶβ φιϊηαεοῖηι ἐπδίγιικιέ Οαγοῖιι8 ΑΓ ζίογιιδ. Ῥατὶβ, 188. 

Μ. Βουαυοῦ: ᾿ροιοὶ οο8 ᾿ιϊδίογίοηδ αὅ168 Οαιἶε8. Τὰ νοἱ. ἱ. 
Ῥαυθ, 1738 

Ῥ, Οδγοὶᾶθβ : Γεωγραφικῶν τὰ περὶ Μικρᾶς ᾿Ασίας μετὰ Σημειώ- 
σεων Ἑ ρμηνευτικῶν. Αὐπρθῃβ, 1889, 

Ε.. Οουρην : ᾿Ϊαίγαϊίδ 668 ατιίοιγ8 σΥ̓668 σοηοοΥπαπέ ἴα σόοσγαρλῖο 
εἰ διϊδίοῖγε 668 Οακἶε8δι. ἼΤοαίε εὐ ἰγααπιοέϊο ποιιυοίία. 
Ῥαυῖρ, 1878. 

Ἡ. Ἐ. ΤοΖοΡ: Δοίοοίίοτιϑ ἵγοην ϑίγαδο, ευἱέΐ, απ Ἰηϊγοκιισίϊον, ΟἹ, 
ϑίγαδο᾿8 ἴζ7ε απὰ ἤογζ8. Οχῖοτά, 1893. 

ΕΆΒΙΥ ΤΕΑΛΝΒΙΑΤΊΟΝΒ 

ΤΠ6 Ταὐϊῃ ὑγδηβιδύϊοηῃ. Ὀν Οὐδυΐηιβ ΓΟ ΘΙ δἷ8 μα ατορο- 
γἰυβ ΤΊ ΘΓΙΔΒ ΔΡΡρϑδγθα ἰη Ομ ἴῃ 1472 (0110), τοῦ ὕπδῃ ζοσὺν 
ΥΘΔΓΒ Ὀθἔογθ ὕπο ριυιδ]]οδύίϊοῃ οὗ ὑμ6 ΑἸάϊηθ τοὶ ὑοχύ. Τὴ 
ὑγδηβίαύϊοη νγὰβ τηδἂθ ἔγοπι Ὀθύϊου τϑηυ βου οὐδ ὕμδη ὑμδῦ τι88α 
ἴῃ ὑμο ΑἸαϊηο οαϊύϊοη, θαὺ ὑμθπ6 ἤᾶνθ 51πηὸ06 ρου ϊϑῃθᾶ. Τῃ6 
ἢγϑῦ ὕθῃ Ὀοοΐτα σγθ το ὑγδηβ]αῦθα ΌῪ Οὐδυῖηὰβ δηα ὑ86 τοδὶ ΠαῖΘΥ 
Ὀν Τόσα. Τΐβ ὑγϑηβὶαύϊοη σγὰ8 γονϊβοα ὈΓΥ “2. Απάᾶγϑδβ 

χὶ 
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(οπίοθ 1480) ; οαϊδοα δηᾶ σγϑρυθ] δηθὰ Ὀν Α. Μδηοο! 8 
(νεπίοα 1494) ; τορυβθ]βηοα 1610 ; γχονίβεα ὃν Ο, ἩθγθθΌδοι 
(Βα816 1528, 10]10}"; τϑρυ} ]θη6α πῃ Β48]6 1089 ([0110) ; τϑ- 
Ῥυθ]δμηοά ὃν Μ. ἨΟΡΡΟΣ ἴῃ Πγοὴβ 1559 ἴῃ ὕνψγο νοϊυ Ώ98 ; 
ΟΡ ἰβμθα ἱπ Αιηβύθογαδπι, ἴῃ 1652 1 ὕννο νοϊυπιοβ; δηᾶ 
088 5816 ὑγδῃβὶύϊοῃ δρρϑασϑα ἰῃ ὑμθ 8816 οαϊζύίοῃ οἱ 157] 
8ἃ8 τανϊβθὰ Ὀγ Ο. Χγίδηαον. ΤῊ 1,αὐΐη οὗ ὑπο ὑτϑηβίδύϊοη 
ΑὯ5 80 σοοα ὑπδῦ 1ῦ Βυρρ]δηῦθα, ἴον ἃ υἱηιθ, ὑ86 ατϑοὶς ἰοχῦ, 
Ῥυύ ἰῦ 88 ΠΟΥ͂ "66 ϑιιροσβοαθα Ὀν 110 1,αὐη ἰγϑηβ] δύο ἴῃ 
{86 Ὠιαοὺ οαἀϊθύΐοη. ΤῊΘ ὑγδηβιύϊοη οὗ 089 ἢγβύ βὶχ ὈΟΟΪΚΒ 18 
ὈΥ ΒΕ. ᾶρμοσ, δα ὑμδὺῦ οὗ ὕμπθ οὔμος πίηθ Ὀοῦΐβ ὈΥ 
Ο. Μύϊΐον. Αὐ ὑδὸ ϑδυρροϑίϊοη οἵὗὐ Νϑροίϊθοῃ 1. {6 
ῬυθΠοαύίοη οὗ ἃ ὑγδηβἸαύϊοα ἱπΐο ΕὙΘΠΟ ψψὰ8 ἀπάαονγίδιζθη 
Ὀγν 86 ΕἼΠΟΙ ἀονοχζηϊηθηὺ ἢ ὑμθ ϑαάνϊοα οὗ 016 7 ηϑύδίι. 
Τὴ6 ἢυθὺ βἰθθοῃ ὈΟΟΪΒ το Ὁν Α. Οὐογαὶβ δηὰ Ταροῦῖο ἀὰ 
ΤῊΉΘΙ1, ὑμθ6 βἰχύθοηῦ ῃ δδῃὰ βϑθνθηΐθοηϊνῃ ὈΟΟα ἃ ὈΥ Α. 
1,οὑγοῃηθ ; ὑῃ8 πούθϑ βψηθᾶ “Ὁ ἅτ Ὀγ Οοβϑβο]η, δηα ἃγ6 
σοορΊΔΡ 681 ἱπ πδύυσο. ΤῺ ψουκΚ τγαὰ8 ρυ] Βηθοα ἰῃ ἢνθ 
αὐδῆΐο νο] 168 ἴῃ ῬΑΡΙΒ Ὀούνγθθη 6 γϑϑὺβ 1806 δπὰ 1819. 
16 βγϑὺ ἀδγιίηδη ὑσγδηβίδύϊοη ὑγὰϑ τηδᾶθ ὉΥ Α. “. Ῥρῃδξζοὶ, 
Ιιώρο, 1775-1}77. ὙΒοΥΘ 18 δὴ [6] 18 ὑτϑηβαὐϊου ὈΥ͂ 
ΑἸΔΌΓΟΒΟΙ,, ΜΙδὴ 1834-1835 (1 Βᾶνθ ποὺ Ὀθθῃ 8016 ἰο 
ΘΟὨΒΌΪΟ 10). 

ΤΚΑΝΒΙΑΤΙΟΝΒ (866 ὃν ἐΐδ ργεδοηέ ἰγαηδία! οΥ) 

ΤΏο [ὐἱῃ Τγδηβὶδύϊοη ἰπ ὑἢ6 ΜΠ] ΟΡ. άρηον θα υ]οη. 
Α. Βυομδοοῖνοϊὶ: ζα σεοσγαῆα αἱ ϑέγαδοπε ἰγααοίξα ἸΉ, νοΐίσαγε 

Παζδαπο. ἴα Ῥυεϊταὰ ρᾶγίο ἰη οηθοῦΐα, 1602. [28 Βοοοῃᾶδ 
Ῥατίθ ἱπ Εϑεγδγα, 1668. 

Ε. Οὐουρην : ̓ἰχίγαϊίδ αὅ68 ατιξοιιγ8 ΟΥ̓́Θ.8 οσοπεεγπαπέ ἴα σόο- 
σγαρῆῖο εὐ δ λιδίοῖγε αἀ08 Θαιῖοδι. Τεαχίο οὖ ὑγδάποιϊοῃ 
ΠΟΌΨΘΙ]6 Ρυ 1168 ΡΟ 18 δοοϊόνό ἀδ 1 ἰβύοῖγεα ἀθ ΕἾΘΠΟΘ. 
Ῥαγὶβ, 1878. 

Α. Ἐονθίροῦ : ϑέγαδο᾽ 8 Ηἰναδεδοςγεῖδιριρ ἀἰδογϑοίχέ πὰ απγοῖ 
Απηιογκιησοη, ογϊἀιιξογέ. 4 νο]8. δυιύραγὺ, 18δ66-1860. 
ϑύογθοῦνθθ γορυϊηΐβ αὖ ἰηὔογν}8 βίποο (190ὅ- 1908). 

Ο. 6. ἀτοβκυγᾶ : δέγαδοη8 γα δεδολγεὶδιιη ἵπ δἰοδθηζοη, 
βιϊελουη παοὶν δογὶολεϊσίον σογοολίδεῆεη Τ7Τεχίε αἰγιέογ' 
Βερίοϊξης ἐγιεδβοῖον οὐἰἀγοπάον Αγ ιηρεη νογαφιέδοϊί. 
4 νοἶῖϑ. 196] δηὰ δοίη, 1881]-1834. 

Χ]Ὲ 



ΒΙΒΙΙΟΘΒΑΡΗΥ͂ 

Η. Ο. Ἠδιρϊ]ΐοη δηα ὟΝ. Ἐδίοομοῦ: 76 Οεοσγαρὴν ἢ ϑίγαδο, 
᾿ϊῦθγαΥ ὑγαπεὶαῦθα. 8. νοῖὶβι 1πάοη (ΒΟ Β ΟἸδββῖοαὶ 
Τλῦγασυ. Ῥορτίηύ, 1892-θ8). 

Κ. Κἄγοδογ : ϑέγαδο᾽ 8 Θεοργαρῆδῖε ἐδεγδείχί. Θυαυρατὺ, 185]. 
Ἐ.. Μαϊροσὶ: 11 γὶ1. ἰἶδγο ἀοίία σεοσγαῆα (απίϊοα 7ιαἴϊα, δἰοϊίτα, 

]Ιαρῖσια) ἐγααοίίξο 6 σοπιηιοηίαίο. Ἰτδάυζίοπθ οογγθαδύα 
αἱ 'πᾶ ἱπᾶϊοθ σοοργδαῆοο. Ῥδίθγτηο, 1897. 

ἂς 16 Ῥογίο ἄὰ ΤΏ], Α. Οοτυ, οὐ Α. 1ωϑὑγοηηῃθ : Θέοσγαρϊιτο 
αε ϑίγαδοπ, ἐγασηιῖία ἄτ σγὲς οι 7γαηπζαῖδ. ὅ νο]8. Ῥδυΐβ, 
180ὅ--1819. 

α. Βουνιπὶ: Οαοοργαΐα αεἰϊ᾽ Παζέα απέϊεα ἐγωαοίέα ὁ οεογγεάαία 
αὐ πα ἐπίγοαπικίοηα 6 Ὡοΐα 97 ι180 αεἶϊε 8ειιοῖθ οἰαϑεῖεἾια. 
Ῥιβα, 1889. 

Α. Τατάϊου : Οδοσγαρῆϊε ἀ6 δίέγαδοη. Ττδαπούϊοη ποῦνθ]]6. 
4 νο]5. Ῥαγίβ,. 1909 (ΤὨϊγα Ἐα 10). 

ΠἸΤΕΑΒΟΒ ΟΕΙΟΙΝ, ΒΙΆΤΗ, [1ΕῈῈ, ΤΕΛΟΗΒΕΒ, ΤΕΑΛΥΕΙΩ͂, 
ὍΑΤΕ ΟΕ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ ΟΕ Η15 ὟΝΟΚΚ 

Ε. Ἐπ ϑλ, ΗἱϊδίοΥν 4 Αποϊοηέ ΟΘεοσγαρῆν, 1888, 1], 

Α. ἘοΥ μοῦ : [ἢ 15 Παπανιιοῆ, ἄον' αἰίεη Θεοσγαρῆῖο, ἱ. 802. 
6. Εεὶχ: 22ὲ ϑέγαϑοπε δϑίοϊσογιιηνυ αἰιϑοιρίναθ αὐαϊείο. 

Μύμπδον, 1906. 
Α. ΒβΌΙοΥ : αὶ βίγαδο 8οῖηε Οεοσγαρλῖο τῷ οι νον αδϑί ὕ 

Ιη Πογηιοδ, 1884, 285. 
. Ἠδβοηχ]οὺ : .22ὲ δίγαδοηῖϑ σοοργαρλὶ υἱα. Βοημῃ, 1863. 
Ε. Μογονῦ: Οἰεϑελίενδίε (686 Κῦηπϊργεῖοδδ οπέιβ. [Τ,οΙρχῖρ, 

ΤῊ. Μοπιπηιβθι : 1268 σεδίας ατυὶ Αιισιιβέι. ΒΟΥ, 1883. 
Β. ΣΌΣ ̓  Βεοιίγαᾶρεα σιν Βιίοσγαρδίε ϑίγαθοϑβιυ Τὰ Πονηι68, 

8, 32. 
Ἐ;, Ῥαΐβ: 7Τὴε Τήηιο απά ίαοε ἐπ υυλιοῖ Θέγαῦο σογμιροϑβοα Νι18 

Οεοσγαρῆψ. ἴῃ Αποῖοιέ Παΐψ (ΕἸ Ρ] 5} ὑγϑηβ] δῦ] Ο). 
Ἰμοπάοῃ, 1908, 379. 

Ἐν. Ῥαὶΐβ: ϑιγαδοπίαηα. ἴπ Εἰὐυϊβία αἱ ἘΝοίοσία, 1886, 97. 
ὟΥ. Ῥᾶββον : 722. Ηγαϊοδίλοηῖϊβδ αοίαξ. ἴῃ Ο΄εποιίλίίαςσον 

Οοἰξίησοηδο, 1888, 122, 
Ε΄. Μ. Βομγόϊονυ : 126 δἐγαδονὰδβ ἐξπογῖδιιδ, Τιοὶρτίρ, 1874. 

ΧΙῈᾺ 



ΒΙΒΙΠΟΟΘΒΑΡΗΥ 

6. 5΄6 6115: 226 δέγαδοπῖδ ραΐγία, σοηεγε, αοέαΐο, ορεγῖϑ Ἰηϑι}- 
ἐμέο αἰχιο γαΐξίοπα χια τοὶ. ἀοϑογίρϑιέ αγαδοίαηι. Βααύζθῃ, 
1828. 

Ε᾿. Βύθιη Προ Υ : ϑέγαϑοηϑ ζἰἑογαγἠδίογίδοδε Νοίϊχοη. Μπομ θη, 
 18θ4. 

Η. Ἐ. Τοζοῦ : ϑεζίεοίίοηβ ἥγογι ϑέγαδο εσἱέΐ απ Τ1ηἰγοαπιοίέοη, οΉ 
ϑέγαδο᾽ 8 136 απὰ ογῖβ. Οχίογά, 1893. 

Ο. Η. νειοῦ: Τὴε νίαδσησο ον δίγαροβ Τγαυεῖβ ἴῃ, Ογοεςο. 
Ιη ΟἸαϑβίοαϊ Ῥλϊιοίοσψ, 1906, 339 ; 866 880 4.0... 1906, 
84, 

ΧΙΠΕΙ 





ΤΗΕ 

σΕΟΟΚΑΡΗΥ ΟΕ 

ΒΟΟΚῚΙ 

ΝΟΣ. 1. 

ΙΈΚΑΒΟ 



ΟΊ 

Οσ2 

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ 

Δ’ 

Ι 

1. Τῆς τοῦ φιλοσόφου πραγματείας εἶναι νομί- 
ἕομεν, εἴπερ ἄλλην τινά, καὶ τὴν γεωγραφικήν, 
ἣν νῦν προῃρήμεθα ἐπισκοπεῖν. ὅτι δ᾽ οὐ φαύλως 
νομίζομεν, ἐκ πολλῶν δῆλον. οἵ τε γὰρ πρῶτοι 
θαρρήσαντες αὐτῆς ἅψασθαι τοιοῦτοι δή τινες 
ὑπῆρξαν: “Ομηρός τε καὶ ᾿Αναξίμανδρος ὁ Μι- 
λήσιος καὶ “Ἑκαταῖος, ὁ πολίτης αὐτοῦ, καθὼς 
καὶ ᾿Ερατοσθένης φησί' καὶ Δημόκριτος δὲ καὶ 
Εὔδοξος καὶ Δικαίαρχος καὶ Ἔφορος καὶ ἄλλοι 
πλείους" ἔτι δὲ οἱ μετὰ τούτους, ᾿Ερατοσθένης τε 
καὶ Πολύβιος καὶ ἸΠοσειδώνιος, ἄνδρες φιλόσοφοι. 
ἥ τε πολυμάθεια, δι᾽ ἧς μόνης ἐφικέσθαι τοῦδε τοῦ 
ἔργου δυνατόν, οὐκ ἄλλου τινὸς ἐστιν, ἢ τοῦ τὰ 
θεῖα καὶ τὰ ἀνθρώπεια ἐπιβλέποντος, ὧνπερ τὴν 
φιλοσοφίαν ἐπιστήμην φασίν. ὡς δ᾽ αὕτως καὶ ἡ 
ὠφέλεια ποικίλη τις οὖσα, ἡ μὲν πρὸς τὰς πολι- 
τικὰς3 καὶ τὰς ἡγεμονικὰς πράξεις, ἡ δὲ πρὸς 
ἐπιστήμην τῶν τε οὐρανίων καὶ τῶν ἐπὶ γῆς καὶ 
θαλάττης ξἕῴων καὶ φυτῶν καὶ καρπῶν καὶ τῶν 

1: τοιοῦτοι δή τινες, Οογαὶδ, οη ΜΆ. δυο, ἔοσῦ τοιοῦτοί 
τινες. 23 τὰς πολιτικάς, ὥὄρρθηθὶ, ἴον τὰ πολιτικά. 

2 



ΤῊΝ σΕΒΟΟΚΑΡΗΥ ΟΕ 56Τ]ΆΑΒΟ 

ΒΟΟΚῚΙ 

Ι 

1. ΤῪῊΕ βοίδῃςα οὗ Οδορυαρῆγ, ψἘ]Οἢ 1 πον ΡΙΌΡΟΒ6 
ἴο ἱηνεδιϊραῖα, 15, 1 ΓΠηκ, αὐἱῦα 85 πλὰο}} ἃ5 ΔΩΥ Οὗ 6. 
βοίδῃοθ, ἃ σοποοῦη οὗ [6 ΡΠΠΟΒορἤου; δηα τἴἢ6 οοΥ- 
τοοΐηθϑϑ οὗ ΤΥ νἱενν 15 Οἶδα ῸΓ ΤΩΔΗΥ τεᾶθοηθ. [ἢ 
τῆς ἢγδὺ ρ]δοα, ἴΠοϑ6 ψῇο ἴῃ δδυ] θοῦ ὑΐτηθβ νεηϊαγοα 
ἴο ὑγεαῦῖ Π6 βυρ᾽]θοῖ ψγοσθ, ἰῃ ὙΠΕΡ γᾶν, ΡΒΙ]ΟΒΟΡἢΘΥΒ 
---Ηουλοθυ, Απαχίτδηᾶοῦ οὗ Μι|]δῖαβ, ἀπα Απᾶχίταδῃ- 
ἀετ᾽ 5 {6]]ον - οἰ σε Ηδοαίδειυβ--- δῦ 85 Εἰαϊοθι πῃ η 65 
ἢδ5 ΔΙΥεδαν 5814 ; ρ ἢ] ΟΒΟρΡΠ 5, ἴοο, ψετα Ποιηοουῦίζι, 
Ἐπάοχυπ, Β᾿οθδγοῆαβ, ΕΡΒοΥγ5, νι ἢ βανδυαὶ οὔ 5 οὗ 
ΠΟΙ͂ ὉἸΠη65; δηᾶα ἔπγῦῃοσ, ὉΠ 6 ϑυοοθϑϑουθ--- Εγαϊοϑ- 
16 η65, Ρο]γθίυ5, )ᾶῃα Ῥοβει ἀοῃῖ8--- ἜΓῈ ΡΒ: ΟΒΟρ 615. 
ἴῃ {Πε βθοομα ρΡΪδοοα, ψίἀε ᾿δαγηΐῃρ', ν ΒΙΟἢ Δ] Οὴ 6 τ δ ῖκ6 8 
10 Ροβϑίθ]β ἴο υπαογίακα ἃ ΨΟΥΚ Οἢ σ,ΘΟΡΎΔΡΗΥ, 18 Ροβ- 
56 5566 ΒΟ0]6]Υ Ὀγ ̓ πε τηδῃ ψῆ0 85 ἱηνεβι ραϊεα {Πϊηρ5 
Ῥοΐδ Βυσηδη πα ἀἰϊνίπε---Κπον]εᾶρε οὗ ψ πῃ] ἢ, πὲ Ὺ 
Β8Υ, σοπδυαϊοβ ΡὨ]ΟΒΟρΡἢγ. Απᾶ 80, ἴοο, ὑπ6 Ὁ} 
οὗἩ σεορτδρῆῇγ---Δηα 115. ΟὈΠΠΥ 15. τηδ 1014, ποῦ ΟὨΪΥῪ 
ἃ5 ΥΟρΆΤαΒ ὕΠ6 δοῦν 1658 οὗ βἰαϊεβηθη ἃπα σοϊηχηδῃ- 
ἄετβ αὶ 4180 85 γὕεραγαὰβ Κπον]εᾶρα βοΐ οὗ {πὲ 
δθάνθὴβ δηᾶ οἵ {πϊῆρθ Οἢ ᾿δπα δῃηα 868, δΔηΪ1η8]5, 
ΡΙδηΐδβ, ἔγυϊῖβ, δα ενουυυπίηρ εδα ἴο Ὀ6 566} ἰῃ 

3 
Β2 



5ΤΕΒΑΒΟ 

ΨΝ ν 3 ζω, 2 ς ’ ᾿ ’ » 9. δ 

ἄλλων, ὅσα ἰδεῖν παρ ἐκάστοις ἐστί, τὸν αὕὑτον 
ς ’ὔ » Ἁ ; ΄΄ἃ Ἁ Α 

ὑπογράφει ἄνδρα, τὸν φροντίζοντα τῆς περὶ τὸν 
βίον τέχνης καὶ εὐδαιμονίας. 

ἢ. ᾿Αναλαβόντες δὲ καθ᾽ ἕκαστον ἐπισκοπῶμεν 
τῶν εἰρημένων ἔτι μᾶλλον. καὶ πρῶτον ὅτι ὀρθῶς 
ὑπειλήφαμεν καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ πρὸ ἡμῶν, ὧν ἐστι 
καὶ Ἵππαρχος, ἀρχηγέτην εἶναι τῆς γεωγραφικῆς 
ἐμπειρίας “Ὅμηρον: ὃς οὐ μόνον ἐν τῇ κατὰ τὴν 

᾽ὔ . [οὶ ΄ ς ᾽ Ἁ , 
ποίησιν ἀρετῇ πάντας ὑπερβέβληται τοὺς πάλαι 

καὶ τοὺς ὕστερον, ἀλλὰ σχεδόν τι καὶ τῇ κατὰ τὸν 
’ 3 2 Ἁ 9 9 ᾽ ’ 

βίον ἐμπειρίᾳ τὸν πολιτικόν, ἀφ᾽ ἧς οὐ μόνον 
περὶ τὰς πράξεις ἐσπούδασεν ἐκεῖνος, ὅπως ὅτι 

πλείστας γνοίη καὶ παραδώσει τοῖς ὕστερον ἐσο- 
, 3 ὰ Ν Ν Ἁ Ἁ ’ θ᾽ μένοις, ἀλλὰ καὶ τὰ περὶ τοὺς τόπους τούς τε κα 

“ ἕκαστα καὶ τοὺς κατὰ σύμπασαν τὴν οἰκουμένην, 
γῆν τε καὶ θάλατταν. οὐ γὰρ ἂν “μέχρι τῶν 
ἐσχάτων αὐτῆς περάτων ἀφίκετο τῇ μνήμῃ κύκλῳ 
περιιών. 

“ , σ΄ 3 “ , ὃ. Καὶ πρῶτον μὲν τῷ ὠκεανῷ περίκλυστον, 
[χ 3 ’ὔ . 393 ’ 3 3 ᾿ ἴω ὥσπερ ἐστίν, ἀπέφαινεν αὐτήν: ἔπειτα δὲ τῶν 
χωρίων τὰ μὲν ὠνόμαξε, τὰ δὲ ὑπῃνίττετο τεκμη- 
ρίοις τισί, Διβύην μὲν καὶ Αἰθιοπίαν καὶ Σιδονί- 
ους καὶ ᾿Ἐρεμβούς, οὗς εἰκὸς λέγειν Τρωγλοδύτας 
Δ ς “ , Ἁ δὲ Α “- 3 

ραβας, ῥητῶς λέγων, τοὺς δὲ πρὸς ταῖς ἀνατο- 

λαῖς καὶ δύσεσιν αἰνιττόμενος ἐκ τοῦ τῷ ὠκεανῷ 
κλύζεσθαι. ἐντεῦθεν γὰρ ἀνίσχοντα ποιεῖ τὸν 

1 Ἐὴὸν δύσαρο᾽ Β ἀϑηϊθίοη οὗ ὐῦγϑ 866 17. 8. 1. 



᾿ΘΕΟΘΟΈΆΑΡΗΥ, ι. τ᾿. τ-3 

νυ]. 15 ΓΟρΡΊ ΟΠ 5---ἴ 6 αὐΠΠΠῦὺν οὗἨ σἝΟΡΥΔΡΏΥ, 1 8ᾶγν, ρῥτῈ- 
ΒΌΡΡΟΒΘΘ ἰῃ ὑῃ6 σοοργάρῃοι ὑΠ6 βαπηθ ὈΠΣ]ΟΘΟΡΏΒΘΥ, 
τ 6 τῆϑῃ ψγῆο Ὀα5ῖ6 5 Ὠἰγ561} ψ ἢ Π6 ᾿πνεβυϊσαϊίοη οὗ 
16 ατί οὗὨ 11ξ6, {πὶ 15, οὗἩἨἍ ΠΔΡΡΊ 685. 

2. Βαϊ 1 τηυβδῦ σὸ ὕδοκ ἃπα σοηβί 6 δδο ομδ οἵ. 
ἴμ686 ροϊηῖβ ἴῃ ρσγϑαῖθν αθἴδ]}]; δηά, ἢγθίὶ, 1 βὰν ὑπαὶ 
βοΐῃ 1 δῃα τὴῦ ργεάδοδϑβουβ, ὁπ6 οὗ ψῇοιη ννὰβ Ηἰρ- 
Ρᾶγομα5 Πἰτηβο], τὰ τὶσηῦ ἴῃ τεραγαϊησ ΗοΙηοι ἃ5 ὑμ6 ! 
ἔουπάεον οὗὨ {ππ βοίθποα οὗ ρεορταρῃῆγ; ἔου. ΗΠουμοθν μδᾶ5 Ὶ| 
ΒΌΓΡΑΒ56α 4}} τηθῃ, θοῦ οὗ δῃοϊδηΐ δῃα τηοάδγη {ΐτα65, 
ποῦ ΟἿΪΥ ἴῃ {Π6 δχοθί]θηςος οὗ 5 ροδίτυ, νυΐ 450,11 
τηἱρηϊ 5840, ἴῃ ἢϊ5 δοαυδιηΐδησοα ψ ἢ 411 [Πδὺ ρεγίδὶ 8 
ἴο ΡυὈ]1ς 16. Απᾶ {18 δοαυδίηΐδπος τηδας Ἀΐτὰ 
ὈυΒΥ ἰτηβθ] ἢ ποῦ ΟΠ]Υ δροὰῦΐ ΡῈ]. δοῦν 65, ἴο {Π6 
Θηα ἰπδαὺ Πα τοϊρῃῦ ᾿θατ οὗ 88 τηϑηγ οὗ ἴπδ πὶ ἃ5 
ΡΟΒΒΙΡ]α δπᾶ ρῖνε δὴ δοοουῃῦ οὗ ὑβδῖὴ ἴο ροβίευυ, 
θυΐ 4150 δρουῦ ἴΠ6 σϑορυδρῆγυ Ὀοΐῃ οὗ [Π6 ἱπαϊνί 8] 
σου γα 5 δα οἵ ὑπὸ ἱμῃδ οι εα ψου]α αὖ ἰατρε, "οΐῃ 
Ἰδηα πα 5868 ; [01 οὐμεσνῖθε ἢὸ ψου]Ἱὰ ποῖ μάνα ρΌῸΠπῸ 
ἴο ἴῃ6 ευἵἭογχηοσῦ θουηάβ οὗ πῸὸὶ᾿ ἱπμαρὶϊεα ψουῦ]ά, 
Θηοοιηρδβϑίηρ ἴῃ6 ψ Π0]6 οὗ 1Ὁ ἴῃ ἢἰ5 ἀδβουριίοη. 

8. χὰ τῆς ἤγθι ρΐδοε, Ηοιηεὺ ἀδοϊαγοβ ὑπαὶ {Π6 
ἸΠΠΔΌΙ 6 α ψου]Ἱα 15 νϑῃθα ομ 8]] 5468 ὈὉγ Οοδδηι8, 
86 195 16 ὑσπ|6; δηᾶ πο Πα τηδηϊίοης βοὴ οὗ 
ἴΠ6 σοουηὐγῖαβ ὈΥ Ππϑπλ6, ΨΨ ἢ1]16 μα Ἰεᾶνεϑ 5 ἴο ἰΠΐῈΥ 
ὑῃ6 οὐοὺ σουηῃὐγίοβ ἔγοτα Ἠἰπὶβ; [ὉΓ ἰπϑΐδμοθ, ἢς [ 
ΘΧΡΓΟΘΒΙΥ τηθηϊίοηθ [0 γα,: ΕΠϊορία, 5᾽Δοηἶᾶπ8, δπὰ 
ἘΘτ Ἶ8:8---Δηα ὈΥ ΕεΙθίδηβ ἢς ΡὈΥΟΡΑΒΙΥ τλθϑηβ ἃ, 
Αταρίδη Ττορίϊοαγίες 2--- ογοαθ Π6. ΟἾΪΥ ἱπαϊοαῦοθβ 
ἴῃ σϑῆθῦαὶ ὑθύηβ ὕΠ6 Ῥβορὶες ψο ᾿ἴνα ἴῃ ἴῃς ἔδν 
οαϑὲ δηα ἴπ6 ἂν ννεϑδῦ Ὀ΄ βαγίηρ ὑπαὶ {πεῖν σοσηὐγὶ 65 
ᾶἃτ6 νγαϑθα Ὀγ Οοεδηυβ. Εοὺ Π6 τᾶῖκο {Π6 βδὰῃ ἴο 

3 “(νθ- ἀσσ ] ]οῦβ." ΤΉΘΥ ᾿Ἰἰνοα οἡ ὕμθ νγϑβδύθειι Βῃου ΘΒ οὗ 
ὑπμ6 Βοα 368. 
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ἥλιον καὶ δυόμενον εἰς τοῦτον, ὡς δ᾽ αὕτως καὶ τὰ 
ἄστρα" 

32. Ν Ν ’ “ 3 ’ Ἱ 
ἠέλιος μὲν ἔπειτα νέον προσέβαλλεν ἀρούρας, 
ἐξ ἀκαλαρρείταο βαθυρρόου ᾽Ωκεανοῖο. 

(11. Ἴ. 421) 
ἐν δ᾽ ἔπεσ᾽ ᾿᾽᾿Ωκεανῷ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο, 
ἕλκον νύκτα μέλαιναν (11. 8. 485) 

καὶ τοὺς ἀστέρας δὲβ λελουμένους ἐξ ὠκεανοῦ 
λέγειν. (11. δ. 6) 

“" 39. ε ’ὔ 3 [ον Α Ν 3 ’ὔ 4, Τῶν ὃ ἑσπερίων ἀνδρῶν καὶ τὴν εὐδαιμονίαν 
ἐμφανίξει καὶ τὴν εὐκρασίαν τοῦ περιέχοντος, 
πεπυσμένος, ὡς ἔοικε, τὸν 1βηρικὸν πλοῦτον, ἐφ᾽ 
ὃν καὶ Ἡρακλῆς ἐστράτευσε καὶ οἱ Φοίνικες ὕστε- 
ρον, οἵπερ ἀρχὴν καὶ κατέσχον τὴν πλείστην' 
μετὰ δὲ ταῦτα Ῥωμαῖοι. ἐνταῦθα γὰρ αἱ τοῦ 
Ζεφύρου πνοαί. ἐνταῦθα δὲ καὶ τὸ ᾿Ηλύσιον 
ποιεῖ πεδίον ὁ ποιητής, εἰς ὃ πεμφθήσεσθαί φησι 
τὸν Μενέλαον ὑπὸ τῶν θεῶν' 

3 [4 3. 3, 3 ’’ [4 Ἁ ’ ’ 

ἀλλά σ᾽ ἐς Ἤλύσιον πεδίον καὶ πείρατα γαίης 
ἀθάνατοι πέμψουσιν, ὅθι ξανθὸς Ραδάμανθυς, 
τῇ περ ῥηΐστη βιοτὴ πέλει" 
οὐ νιφετός, οὔτ᾽ ἂρ χειμὼν πολύς, 
ΠΝ , δ , δ." 
ἀλλ᾽ αἰεὶ ΖΦεφύροιο λυγὺ πνείοντος ἀήτας 
Ὠκεανὸς ἀνίησι. ΄ (Οἀα. 4. δθ8) 

ὅδ. Καὶ αἱ τῶν μακάρων δὲ νῆσοι πρὸ τῆς 
Μαυρουσίας εἰσὶ τῆς ἐσχάτης πρὸς δύσιν, καθ᾽ 

1 ἀρούρας, ὑπὸ τοδαϊηρ οὗ Β, ἴον ἀρούραις. 
5. Μρίῃοισο. ἀοϊθίοβ Ὀούῃῇ αυοίαϊίϊοηα; Ο. Μί]]|ον, Οοθοί, 

ἀΡργονΐηρ ; Α. ΜΙΠΟΣ ἀοίοπαάβ ὑπ αὐοϊαὐϊοῃβ. 
δέ, Οομθοὺ ἰμβογίβ, αἴϊθν ἀστέρας. 
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ΟΘΕΟΟΒΑΡΗΥΐΥ, ι. τ. ς--ς 

Υίβα ουΐ οὗ Οορδηβ δηα ἴο βοῦ 'π Οὐδδηι8; πα ἢ6 
Γαίευβ ἴῃ [Π6 βϑηη6 ΨΨΑΥ ἴο ἴῃς σοηϑῦθ ]δῦοηϑ : “ΝΟΥ 
ἴη6 δὰ νὰβ ι5ῦ Ὀεοαϊῃρ οὐ {Π6 ἔς] 5 85 ἢ6 οἰ ρθεα 
Ὠδάνθὴ ἴτομι ὑπῃ6 ἀδαρ 5ἴγεδιω οἵ σϑηῦγ-ονίης 
Οςδδηιβ. ““Απᾶ {πΠπῸ βυπ᾽5 υρῦ σης ἀτορρεά 
ἰηΐο Οοεδπαβ, ἀγανίηρ ὈΪδοῖς πἰρἢϊ δοτοβα [ῃς6 δαγὶ.᾿ἢ 
Απα ἢδ αἀθοϊαγαβ ὑπᾶὺ ὑΠ6 5ἴδυβ 150 γἶβδα ἔγόση Οὐδ 5 
“αἴτεον Πανίηρ μα Πεα ἰῃ Οοδδημβ.᾿ 

4, Α5 ἔογ {με ρβορὶεα οὗ [πε ψεβῖ, ΗΟΠΊΟΥ τη Κ6 5 
ΡΪαίη ὑμπαῦ ΠΟΥ οῈ ργΌθροσουβ δηα {παῖ ὑπεγ ᾿νε 
ἴῃ ἃ ἰειηρογαῖθ οἰϊπηδὶθ---ἀου Ὀ016855 ἢανίπρ Πεαγα οὗ 
{πῸ6 νοι οὗ ΙΡεγα,} δα πον, ἴῃ αποϑὶ οὗ {πδῖ 
ψγ ΘΔ] 1}, Η δ Υδ0165 ἱηνδάθα ἴΠ6 σουπίτυ, δπα δέσουν ἢϊτη 
16 ῬΠορηϊοίδηβ 4180, ὕπ6 ρξεορὶὲ ψῆο ἰπ οδι]]εϑὲ 
τδ65 δοᾶπιθ πηδϑῦθυβ οὗ τηοϑὺ οὗ ἴῃς οουπίτυ (ἰΐ 
νὰ δ ἃ ἰαΐεν ἀδῖε ὑμαὺ ἴῃς6 Βοιωδῃβ οοουρίοα 1). 
Εογ ἴῃ ὑΠ6 νεβῦ ὑῃς ὑγβεζεβ οὗ Ζερῆγτγυβ ὈΪον; δπᾶ 
{Πότ δ 15 ὑπαὶ ΗΟ ρ]δοθβ ἴῃς ΕἸνϑίδη Ρ] δίῃ ἰϊ56], 
ἴο ψῃσ ἢ μα αἀδοϊαγεβ Μαησ]διϑ Ψ}}}1 ΡῈ βεπῦ ὕ"γ πα 
ϑοᾶς : “ Βυὺ πε ἀφδαυ])θ85 σοαβ ψ}}}] σοῦνου ὑπες ἴο 
116 ΕἸ] γϑίδη Ρ]δΐη δπα ἴΠ6 δημᾶβ οὗ ἴῃς δαγί!, ψ 6 Ὲ 
ἰ5 ΒΠΔαδιηδηῖῃγβ οὗ [Π6 ἔδὶν ἢ δῖγ, θτα 118 15 δαβίθϑῦ. 
ΝΟ 5Π0Ὸ0ὺΨ" 18 6 γ6, ΠΟΙ γαῖ σγεδαΐ βἴοιτηῃ ; μαῦ ΔΙ ΔΥ5 
Οεοδηῦβ βομάδίῃ ἰοῦ πῸὶ Ὀγεαθζεβ οὗ [πε οἰθαν- 
μΙονΐηρ 2 Ζεριγταβ.᾽ 

ὅ. Απάᾶ, ἴοο, ἴπΠ6 [5]δπαβ οὗ ἴη6 Β]6ϑὺδ 16 ἴο πες 
ννοριννατα οὗ τηοϑὺ ψοϑίοση Μδυγαβὶα,, ὑπαὶ 15, ννεϑὺ 

1 γγΒαδῦ ἰΒ ποῦν Ρογίαμαὶ πα ὥρα!ῃ. 
2 θα ρᾶρο 107. 
8. Βῦγϑδο ἢδ8 ἴῃ τηϊπὰ ὑἢ9 ΟἌΠΔΕΥ 8] ηα. 
4 Τμδῦ 18, Μοόγοοοο, δρργοχίτηδύίθιυ. 

4 ἀρχήν, Α. ΜΊΠοΥ ὑγϑΏβροεθβ, ἔγοιῃ 108 Ῥοβιυϊοη δέον τὴν 
πλείστην, δα τηδῖτοβ ἰῦ ὉΠ6 δα νοῦ. 

5. λιγὺ πνείοντος, ϑδοτγουῦ, ἴογ λιγυπνείοντας. 



5ΤΒΑΒΟ 

ὃ μέρος συντρέχει καὶ τῷ! τῆς ᾿Ιβηρίας τὸ ταύτης 
πέρας" ἐκ δὲ τοῦ ὀνόματος δῆλον, ὅτι καὶ ταύτας 
ἐνομιξζον εὐδαίμονας διὰ τὸ πλησιάξειν τοιούτοις 
χωρίοις. 

6, ᾿Αλλὰ μὴν ὅτι γὲ καὶ οἱ Αἰθίοπες ἐπὶ τῷ 
ὠκεανῷ ἔσχατοι, δηλοῖ: ὅτι μὲν ἔσχατοι, 

Αἰθίοπας, τοὶ διχθὰ δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδρῶν, 
(θά. 1. 33) 

οὐδὲ τοῦ “διχθὰ δεδαίαται᾽" φαύλως λεγομένου, 
ὡς δειχθήσεται ὕστερον" ὅτι δ᾽ ἐπὶ τῷ ὠκεανῷ, 

Ζεὺς γὰρ ἐς ᾿᾽Ωκεανὸν μετ᾽ ἀμύμονας Αἰθιοπῆας 
χθιζὸς ἔβη μετὰ δαῖτα. (11. 1. 428) 

Ψ ς Ν ον Ν 3 ὅτι δὲ καὶ ἡ πρὸς ταῖς ἄρκτοις ἐσχατιὰ παρω- 
κεανῖτίς ἐστιν, οὕτως ἠνίξατο εἰπὼν περὶ τῆς 
ἄρκτου" 

οἵη δ᾽ ἄμμορός ἐστι λοετρῶν ᾿Ωκεανοῖο. 
(Ἱ. 18. 489; Θά. δ. 210) 

διὰ μὲν γὰρ τῆς ἄρκτου καὶ τῆς ἁμάξης τὸν 
ἀρκτικὸν δηλοῖ" οὐ γὰρ ἂν τοσούτων ἀστέρων ἐν 
τῷ αὐτῷ χωρίῳ περιφερομένων τῷ ἀεὶ φανερῷ 
οἴην ἄμμορον εἶπε λοετρῶν ὠκεανοῖο. ὥστ᾽ οὐκ 
εὖ ἀπειρίαν αὐτοῦ καταγινώσκουσιν, ὡς μίαν 
ἄρκτον ἀντὶ δυεῖν εἰδότος" οὐδὲ γὰρ εἰκὸς ἣν πω 
τὴν ἑτέραν ἠστροθετῆσθαι, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ οὗ οἱ Φοί- 
νικες ἐσημειώσαντο καὶ ἐχρῶντο πρὸς τὸν πλοῦν, 
παρελθεῖν καὶ εἰς τοὺς “Ελληνας τὴν διάταξιν 
ταύτην, ὥσπερ καὶ τὸν Βερενίκης πλόκαμον, καὶ 
τὸν Κάνωβον, ἐχθὲς καὶ πρῴην κατωνομασμένον 

1 τῷ, Φοποα ἱηβογύβ. 

ὃ 



ΟσΕΟΘΆΑΡΗΥ, τ. 1. κ5- 6 

οὗ {πε τερίοῃ ψγνῇεγα ὑπὸ ἐπα οὗ Μαυγιιβία γὰ5 ο]056 
ἴο ὑμαὺ οὗ θεὰ. Απᾶ ὑπῃεὶῦ πᾶτηθ βῆονβ {παῖ 
θεοδυβα ποβα 15]8ηα5 ΟΕ ΠΘΔΡ ἴο Ὀ] 6556 α σου 165 
παν ἴοο ψοτα ὑπουρῆῦ ἴο ΡῈ Ὀ]εββεα δροᾶαβ. 

θ. ΕἸΥΓΠΘυτηοσθ, ΗἩουμΟΙ ΔΒΓ αΪΥ τη]. 65 10 μ]αΐη 
ὑμαὺ ἴῃς ΕΠΗϊορίδηβ ᾿ἶνα δ ἴῃς ἐπᾶβ οὗ {μ6 βδαγίῃ, οῃ 
{πε Ὀδηκ5 οὗ Οοδδηῦβ : ὑπαὺ ἴμδΥ ᾿νε δὲ με δπά οὗ 
πε δαί, γῇ δ 5ρθδῖβ οὗ “ἴῃς ΕἰΗϊορίδης ἐμαὶ 
ΔΥ6 βυπαετγαα ἴῃ ὑνναΐη, Π 6 ἑαυ  βουτηοϑὺ οὐ τηθη ᾿ (ἀπᾶ 
ἱπαδεα 6 νγοσαὰβ “γε βϑυπαδγεα ἴῃ ὑννδίη " γα ποῖ 
ΟΔΥΘΙΘΒΘΙΥ υ866, 45 Ψ1] Ὀ6 5ῇονγηι ἰδίθσ ὁ); δηὰ ὑμαῖ 
ὑΠῸΥ ᾿νε οὐ πε Ὀδηκθ οὗ Οοδᾶπυβ, ἤθη ἢ 5808 
“ἴον Ζευβ ψεηΐ γεϑίεγαάδυ ἴο Οοδδημ8, απο ὑπ ΠΟΌΪῈ 
ἘΠ ορίδη5 ἔῸΣ ἃ ἔδαβι. Απαᾶ δὲ μδ5 εἶ 5 ἴο ἱπῆδυ 
ὑμαῦ 86 ἔαγίπεϑὺ Ἰδπα 'π [6 πούῖῃ ἰ8. αἷδὸ θουπᾶρά 
ὈγΥ Οοοδπυβ ἤθη ἢδ 884γΥγ8 οὗ ἴῃ6 Βεϑαγ ὑπαὶ “586 
δΔίομα Βαϊ πὸ ρᾶτῦ ἴῃ ὑῃ6 Ραΐῃδ5 οὗ Οοδθδηυβ. Τῇδῖ 
5, Ὀγ {Π6 ἴϑιτηβ “" Βϑαγ ̓  ἃπα ““ Υ δίῃ ᾿᾿ ἢδ τηϑδῃβ [ἢς 
“ἐ αγοῖϊΐίς οἶτοὶ 1, ον οὑπουνίθα ἢ6 ψουἹᾶ ποὺ ἢᾶνα 
5814 οὗ ἴῃς Βοαν {πΠαὶ ““85Π6 δίοῃε παῖ ἢο ρατὺ ἰπῃ {Πς 
Ραΐῃβ οὗ Οοθϑπυβ,᾽ 5'πο86 850 ἸΏΔΗΥ ἴδ σοι ρ]οῖε 
ὑπο ῖν αἸ ΠΥμ4] γανο  υὐϊοπϑ ἱπ ὑμαὺ βᾶταθ αυδγίεν οὗ {Π6 
Ποᾶνθὴβ ψ ῃοἢ ννὰβ ἰνναγβ νἱβῖ 0 ]6 ἴο πω. ὅο ἰΐ 18 
ποὺ ννὰ]}] [ἴὉΓ ᾧὃ8 ἴο δοσιβε Πΐτη οὗ ἱρῃμόύᾶποα οὐ [ἢς 
ϑστουπα παῖ Πα πον οὗ θυῦ ὁπε Βθδγν ἱπϑίεδα οὗ ἔνο ; 
ἴον ἴὖ 15 ᾿κοὶν ἐπᾶῖ ἴπ [ῃ6 της οὗ ΗἩομλον πε οὐ ν 
Βεᾶν δᾶ ποῦ γεῦ Ὀδδη τιᾶκΚεα ουΐ 85 ἃ σοπμϑιθ]] δ ΐοπ, 
Δα ὑπαὺῦ {πε βἰδυ-ργοὺρ αἷα ποῖ Ὀδοοῖηθ ΚΟ 88 
Βυ ἢ ἴο ἴῃς ΟΥοοκα ὑπ} ἴῃς ῬΠοΘηΙοῖδ 5 50 ἀ6ϑὶρ- 
παῖδα 1 δῃᾶ υὑβεα ἰζ ἔογ ρυγροβθβ οὗ πανϊραίίζοη ; {6 
ΒΆΤΩ6 15 ὕτις οὗ Βεγθοηΐοθ β Ηδῖν δπα οὗ (δῃορι8, ἴῸΓ 
να Κπονν ὑπαῖ 6586 ὕνο οομῃϑίθ]δύουβ πᾶνε τεοοῖνοα 

1 Ἐὸν Ὅ.6 τηϑδπίηρ οἵ ὑμ6 ὕθυπη ““διούϊο οἰ γοὶθ᾽᾽᾿ διηοὴρ ὑῃ9 
διηοϊθηΐθ, 566 2. 2. 2 δῃηά Τοοὐποΐϑ. 
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ἴσμεν, πολλοὺς δ᾽ ἔτι νῦν ἀνωνύμους ὄντας, 

καθάπερ καὶ ᾿Αρατός φησιν (Ρῥαθη. 146). οὐδὲ 
Κράτης οὖν ὀρθῶς γράφει, 

οἷος δ᾽ ἄμμορός ἐστι λοετρῶν 

φεύγων τὰ μὴ φευκτά. βελτίων δ᾽ Ἡράκλειτος 
καὶ ὁμηρικώτερος, ὁμοίως ἀντὶ τοῦ ἀρκτικοῦ τὴν 
ἄρκτον ὀνομάξων" “ἠοῦς καὶ ἑσπέρης τέρματα ἡ 

ἄρκτος, καὶ ἀντίον τῆς ἄρκτου οὗρος αἰθρίου 
Διός." ὁ γὰρ ἀρκτικός ἐστι δύσεως καὶ ἀνατολῆς 
ὅρος, οὐχ ἡ ἄρκτος. διὰ μὲν δὴ τῆς ἄρκτου, ἣν 
καὶ ἅμαξαν καλεῖ καὶ τὸν ᾽Ωρίωνα δοκεύειν φησί 
(Οά. ὅ. 2314), τὸν ἀρκτικὸν δηλοῖ: διὰ δὲ τοῦ 
ὠκεανοῦ τὸν ὁρίζοντα, εἰς ὃν καὶ ἐξ οὗ τὰς δύσεις 
καὶ τὰς ἀνατολὰς ποιεῖ3 εἰπὼν δὲ αὐτοῦ στρέ- 
φεσθαι καὶ ἀμοιρεῖν τοῦ ὠκεανοῦ οἶδεν ὅτι κατὰ 
σημεῖον τὸ ἀρκτικώτατον τοῦ ὁρίξοντος γίνεται ὁ 
ἀρκτικός. ἀκολούθως δὴ τούτῳ τὸ ποιητικὸν 

ἁρμόσαντες τὸν μὲν ὁρίξοντα ὀφεΐλομεν δέχεσθαι 
τὸν ἐπὶ τῆς γῆς οἰκείως τῷ ὠκεανῷ, τὸν δ᾽ ἀρκτικὸν 
τῆς γῆς ἁπτόμενον ὡς ἂν πρὸς αἴσθησιν κατὰ τὸ 
ἀρκτικώτατον τῆς οἰκήσεως σημεῖον' ὥστε καὶ 
τοῦτο τὸ μέρος τῆς γῆς κλύζοιτ᾽ ἂν τῷ ὠκεανῷ 

1 ἴσμεν, Α. ΜΊ]1ΟΥ ᾿πβϑυῦβ; Α. ορδὶ δρργονίῃρ ἴῃ ραγύ. 
3 ἑσπέρης, ΟὐΟΥαῖθ, ἴῸΓ ἑσπέρας ; δἴθθκο ζοϊ]ονίηρ ; 

σι Μύϊϊοσ, Οοροῦ, δρργονίῃη. 
Ὁ ποιεῖ, Α. ΜΉΪΟΣ, ἴον ποιεῖται; Α. γοροὶ Δρρσγονίηρ. 
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ΘΟΕΟΘΟΒΑΡΗΥ, :. τ. 6 

ὉΠ6ΙΡ ΠΔΠγ68 αυϊῦα γεοθηῦχψγ, δηα] ὑπαὺ ὑπαῦα ἃΓῈ ΤΏΔῊΥ 
οομϑίθ] ]αἰίομβ 501} Ὡππδιηθα, 15ὺ 886 Αγδαΐιβ βδγϑβ. 
ΤΠογοίοσα Ογαΐθθ 15 ποὺ οογγαοῖ, οἰὑ ποῦ, θη, ἴῃ 
βεακίηρ ἴο ἀνοϊά ψῇῃδῦ πεϑᾶβ η0 νοϊάδῃςθ, ἢδ δ] ἴθ  ϑ 
16 ἰοχὲ οὗ ΗοτΟΙ 50 85 ἴο τδῖζε 1ᾧ τοδά, ““ Απᾶ {πε 
ΔΥΟῦς οἰγο]6 1 δίοπα παῖ πὸ ρᾶτὺ 'ἱπ ὑπε Ἀδῖ}8 οὗ 
Οοοδηι5.᾽ Βοῖϊοσ δπα τ᾿ογὸ Ηοχμσδγίο 15 Ηογδοϊείζυϑ, 
ψγηῸ ᾿ἰΚαννῖβα δρίογβα “τῆς Βεαγ ἡ ἴογ ““1ἴἢς δγοῖϊς 
αἰγοϊο : “ὙἼΤΒ6 Βεϑαῦ ἔογῃηβ [Ἰπγϊϊ8 οὗ τηογηΐηρ ἀπά 
δνεηΐηρ, ΔΠπα ον ΟῚ δρδίηδῦ 6 Βϑδγ ἔδτ Ὀγεθζθβ Ϊον 
ΠΟ ἔαϊν 565." 2; ἴον {Π6 δγοϊίο οἶγοὶθ, ἀπά ποῖ ὑπῸ 
Βδδὺ, ἔοστῃβ ἃ θουπάδγυ θεγομπα ψ ]ο ἢ ὑπ ϑἴδγβ ΠεΙ ΠΟΥ 
Υἶβ6 ΠΟΥ δεῖ. Ἀοοογαϊηρ]γ, Ὀγ “τῆς Βεαρ," νμῖοῆ Πα 
4150 98115. “1ῃς ῆαϊπ᾿ δηα ἀ6βοῦθο5 85 Κεαρίπρ νγαΐοἢ 
ἼΡΟΩ Οτίομ, ΗἩοιηδῦ τθᾶπ8 ἴδ6 ““δγοίϊε οἶγο]α,"᾿ δηὰ 
"γ Οεδδηυβ ἢ τηθϑη8 ὑμε δΒουίζοη ἱπῖο ψῃΐοῃ ἢα 
ΤΆ Κ65 {Π6 5[δγ5 ἴο 5εὖ πα ΠπῸμ ψν οἢ ἢ τη] 68 δὰ 
ἴο γῖϑ6δ. Απᾶ ψῆθῃ ἢδ 88γ8 ἴμαὺ ἴῃς Βθδι τηδαβ 1ΐ5 
Γονο]αὐϊίοι ἴῃ ὑπαὶ ταρίοη νιουῦ Πανίηρ ἃ ρᾶτῖ ἴῃ 
Οοδδπαβ, 6 Κπονϑ ὑμΠαῦ ἴΠ6 δγοϊϊς οἶγοὶα Τουο θα τΠ6 
τηοϑῦ πουΐμευϊν ροϊηῦ οὗ {ΠῸ Πποτίζοθ. [ἢ ψὰ οοπϑίσας 
ἴης ροοῖ᾽ 5 γϑύβα ἴπ {Π15 ψᾶγ, ἵδη να βΒῃου]ὰ ἱπϊογργεὶ 
ἴῃς τουγθϑινα] ΠΟΥΖΟΙ ἃ5 ΟἸΟΒΘΙΥ ΘΟΥΓΘΒΡΟΠΑΙηρ ἴο 
Οὐδδηι5, δηα {π6 δγοῦϊο οἶτοὶα 88 Τουοῃίηρ [Π6 δαί 
--Ἰἶ να τΔῪ Ὀ6]1 να {πε ονίάθμοα οὗ οἷν 856 η565---οαὀΊἣσ 
ἰἴῖ5 τηοδῦ πουύῃοῦγ μα ρϊοα ροϊπὶ. Απά 80, ἴπ πε 
ορἰπίοῃ οὗ Ηοιηεσ, ὑῃ15 ραγὶ οὗ ῃ6 δαυῦΐἢ αἷβδο ἴ5 

1. Οτγαύϑβ ϑιηθηαθα Ἠοιηθγ ΒΒ ἔθιλἑηΐηθ ἔογπι οὗ ὕπ6 δα]θούῦϊνθ 
ἴον. ““ 8] ῃϑ᾽᾽ (οἴη) ὕο ὑΠ6 Τη8 860 }}} 6 ἔοσγτη (οἷος), 80 85 ὕο τη Κθ 
1ῦ ἀρτοθ ψὶῦ ““ ἀγοῦϊο οἷο] "ἢ δῃα ποῦ νι ὶῦ ““Βϑδγ." 

2 Ἠοσγδοϊοϊζαβ, τ ἢ 18 ἀβὺ8] ΟὈδουτῦν, ἀϊν!α θα [9 ἤθᾶνθῃβ 
ΤΟΌΡὮΙΥ ᾿πῦο ἔου αὐδγύθυβ, νἱΖ. - ὕηθ Βθᾶν (που), τη  Ὡ] ἢ ρ; 
(εαϑῦὺ), δνθῃΐηρ (γγνϑβϑῦ), δ8η6α ὑμθ υδρίοῃ ορροβὶΐθα ὕηβθ Βθὰγῦ 
(ϑου 8). το Ἰηξογργοίδυϊοη οἵ Ἡδγδοϊθιὑυβ 88 τϑρδυϑ 
{86 ““ ἀτγούϊο οἶγοὶθ᾿᾽ 18 δἰ ὑορϑύμου γΓθϑβοηδ ]9. 

ΙῚ 



5ΤΈΆΑΒΟ 

κατ᾽ αὐτόν. καὶ τοὺς ἀνθρώπους δὲ οἶδε τοὺς 
προσβόρρους μάλεστα, οὗς. ὀνομαστὶ μὲν οὐ 
δηλοῖ (οὐδὲ γὰρ νῦν που κοινὸν αὐτοῖς ὄνομα 
κεῖται πᾶσι), τῇ διαίτῃ δὲ φράζει, νομάδας αὐτοὺς 
ὑπογράφων καὶ “ ἀγανοὺς ἱππημολγοὺς γαλακτο- 
φάγους ἀβίους " τε" (1. 18. δ, 6). 

7. Καὶ ἄλλως δ᾽ ἐμφαίνει τὸ κύκλῳ περικεῖσθαι 
τῇ γῇ τὸν ὠκεανόν, ὅταν οὕτω φῇ ἡ Ἥρα" 

εἶμι γὰρ ὀψομένη πολυφόρβου πείρατα γαίης 
᾿Ωκεανόν τε θεῶν γένεσιν. (11. 14. 300, οἷ, 801) 

τοῖς γὰρ πέρασι πᾶσι συνῆφθαιϑ λέγει τὸν ὠκε- 
ανόν' τὰ δὲ πέρατα κύκλῳ περίκειται (1. 18. 601). 
ἔν τε τῇ ὁπλοποιίᾳ τῆς ̓ Αχιλλέως ἀσπίδος κύκλῳ 
περιτίθησι τὸν ὠκεανὸν ἐπὶ τῆς ἴτυος. ἔχεται δὲ 
τῆς αὐτῆς φιλοπραγμοσύνης καὶ τὸ μὴ ἀγνοεῖν τὰ 
περὶ τὰς “πλημμυρίδας τοῦ ὠκεανοῦ καὶ τὰς ἀμ- 
πώτεις, “ ἀψορρόου ᾿Ωκεανοῖο᾽" (11. 18. 399) λέ- 
γοντα" καὶ 

τρὶς μὲν χόρ τ΄ ἀνίησιν ἐπ᾽ ἤματι, τρὶς δ᾽ 
ἀναροιβδεῖ. (Οἁ. 13. 108) 

καὶ γὰρ εἰ μὴ τρίς, ἀλλὰ δίς, τάχα τῆς ἱστορίας 
παραπαίσαντος," ἢ τῆς γραφῆς ιημαρτημένης" 
ἀλλ᾽ ἥ γε προαίρεσις τοιαύτη. καὶ τὸ “ ἐξ ἀκα- 
λαρρείταο" (7. 7. 422) δὲ ἔχει τινὰ ἔμφασιν τῆς 
πλημμυρίδος, ἐχούσης τὴν ἐπίβασιν πραεῖαν καὶ 

1 προσβόρρους, Μοϊΐπεϊκο, ἴογ προσβορέους; Ο. ΜΙΠ6Ρ δρ- 
Ῥτονίῃηρ. 3 “Ἄβιοι 18 ἃ ῬΓΟΡΘΡ ΠΆΠῚ16 ἴῃ ΗΟΠΊΘΓ, 

3 συνῆφθαι, Μδάνὶρ, ἴον συνήθη ; Οοὐού Δρρτονίηρ. 
ὁ λέγοντα, οἀϊῦογτα Ὀαδἕουθ ΚυδπιδΡ (σμο τοδαβϑ λέγοντι) ; 

Μείπϑκο γοϑύογϑϑ ; Ο. ΜΡ δρργονίηρ. 
5 παραπκαίσαντος, Οοδοῦ, ἴοτ παραπεσόντος. 
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ΘΕΟΘΒΑΡΗΥ, ι. τ. 6-} 

γγνᾶϑῆθα ὈγΥ Οοδδπυβ. Εὐγίμοστηοσε, ΠΌΘΟΣ Κπονβ 
οὗ ἴπε6ὸ ἴξῃ ψῇο ᾿|ἷΐνεα ἔαγίμοϑὶ πούίῃ ; δηα ψἢϊ]6 
ἢ ἀοεϑ ποὺ τηθηϊίομ ὑμεῖὰ ὈΥ Πδιηθ---ἃπα ἄνθη ἴο 
ἴῃς ῥγεβδεηΐ ἀν ὑῃοῦα 186. 80 σοϊσηοῃ ἴδια ὑπαὶ ν]]}]} 
δα γδοα ὑμεῖὰ 4]}---ς σἢδγδοΐευῖβαεβ ὕΠθὴ Ὀγ ὑπμεὶγ 
τηοᾶς οἔὗἉ ]1ἴε, ἀδβουθίπρ ὑμεῖὰ ἃ5 ““ ποιηδᾶβ,᾽ δπα 88 
““ργοια τηϑγθ- τ ΠΚοΥβ, ουτά-Θαΐογβ, ἃπα ἃ ΓΟΘΟΌΓΟΘ 685 
[οΙκ.᾿ 

7. ἴὰ οὔδεν ψᾶγβ, ἴοο, Ηοχηδσ ἱπάϊοαϊθβ ὑπαὶ 
Οοδδᾶπιβ βυσσουπαᾶβ ἴῃς δαγίῃ, 85 ἤδη Ηδγὰ 58 γ5 85 
Ό]]ον5: “ΕῸΥ 1 δῖὴ ροΐπρ ἴο νἱϑῖὶ ἴῃς Ἰἰτηϊῖ5 οὗ ὑῃ 6 
ουπῦι} δαγΐῃ, δὰ Οοθδηυβ, ἔδίθεν οἵ δ6 ρσοαβ.᾿᾽ 
Βγ ὑμεβὲ ψόοσαὰβ ἢ6 τλθδῃβ ἰπδὺ Οσοδδηὰβ τουσῃ 65 4]] 
ὑπὸ οχιγθυα το οὐ τῃ6 φαγῇ ; δηᾶ ἴῆθθε Ὄδχίγου τος 
ἔοττῃ ἃ οἶγοὶα τουπμᾶ ἴῃς εδαύΐῃ. Αραίῃ, 'ῃ {Πς βἴογυ οὗ 
[6 χηδῖκκίηρ οὗὨἩ ὑπὸ διτὴβ οἵ Αοἢ 1168, Ηοιμοῦ ρἷδοαβ 
Οὐοδδπυβ ἴῃ ἃ οἶτγοὶα τουμα ὑμῃ6 οὐδεν εβαρὲ οὗ [ῃς 
5ῃ 1614 οὗ ΑΘἢ111658. 10 15 ἀποῖδμεν ργοοῖῦ οὗ [Π6 βᾶγηθ 
ΘΔΡΈΤΙ 58 ἕο Κπον]θεᾶρε ὑπαὶ ἩμλοΥ τνγὰϑ ποῦ Ἰρποῦ- 
δηΐ ἀρουΐ 6 ΘΌΡ δηᾶ ον οὔτηῃς 146 οὗ Οσσδηι8 : [ὉΓ 
ἢδ Βρθᾶκβ5 οὗ ““ Οδδδηιβ ὑμαὺ ἤοννεῦ ἢ νοῦ Ῥδοὶς ὉΡΟΙ 
Βίμλθ6 1 ἢ ἃμα 4͵50 βᾶγβ: “ΕῸΓ ἰμγῖοα ἃ ἀδΥ 516} 
Βροιῖβ [Ὁ ἔογίἢ, δπα τῃγῖος ἃ ἀδὺ 8586 βύοκβ 1 ἀοννῃ.᾽᾽ 
ΟΥ δνβῃ ἰἔ ἰῦ θὲ ““ὑνίος " δηᾶ ποῦ “ [ῃγτῖοε ᾿᾿---οὶν τᾶν 

μὲ ὑδαῦ Ηουμοῖ τϑα]]ν βἰγαγεα ἔσομαι ὑπ ἔδοῦ οὐ [ἢι15 
Ροϊπῖ, οΥ 6156 ἰῃαὺ ἔπαγα 15. ἃ οοσγυρύίοη ἴῃ 86 ταχὺ 3 
---αᾷᾷμ6 ρυϊμοῖρὶα οὗ 5. δββϑυθοη γϑπλαῖη85 ἴῃ 581η6. 
Απᾶ δνεῃ ἴδ6 ρῆγαβε “ ρεηῦγ- ον πρ ̓᾿ οοηΐαϊπα ἃ 
ταΐθγεποα ἴο {πε βοοα-. 146, γν ]Οἢ οομλα5 ψν ἢ ἃ σοηι]ς 

1 ἨΟΙΏΘΥ ΠΟΓΘ Ταΐουβ ο Ομυυθαϊθ. δύγαθο ἈληΒ6]7 ΒΘΘΏ]Β 
ἴο Ὀ6 ἀοίηρ ΗδοπιοΣ δὴ ἱπ]υϑύϊοθ ὈΥ οοὨζαβίηρ, ὉΠ 6 ὈΘΗΘν]ΟΟΣ 
οὗ ΟΠδγυθαϊβ ψὶἢ {μ6 ὑἱ465 οἵ Οορδηαβ. 

5. 061. 2. 16, ψβογα ῬοΟΪΥ 5 ἰ8 τϑζθγσθα ὕἤο 88 τηδκίηρ ἃ 
ΒΙΠΆΣ]ΔΡ βία θιηθηῦ. 

12 



σδ 

5ΤΈΑΒΟ 

οὐ τελέως ῥοώδη. Ποσειδώνιος δὲ καὶ ἐκ τοῦ 
σκοπέλους λέγειν τοτὲ μὲν καλυπτομένους, τοτὲ 
δὲ γυμνουμένους, καὶ ἐκ τοῦ ποταμὸν φάναι τὸν 
ὠκεανὸν εἰκάζει τὸ ῥοῶδες αὐτοῦ τὸ περὶ τὰς 
πλημμυρίδας ἐμφανίξεσθαι (1. 14. 24δ). τὸ μὲν 
οὖν πρῶτον εὖ, τὸ δὲ δεύτερον οὐκ ἔχει λόγον" οὔτε 
γὰρ ποταμίῳ ῥεύματι ἔοικεν ἡ τῆς πλημμυρίδος 
ἐπίβασις, πολὺ δὲ μᾶλλον ἡ ἀναχώρησις οὐ 
τοιαύτη. ὅ τε τοῦ Κράτητος λόγος διδάσκει τι 

’ 

πιθανώτερον. βαθύρρουν μὲν γὰρ καὶ ἄψορρον 
ἐ 

(Οα. 11. 18 ; 20. θὅ) λέγει, ὁμοίως δὲ καὶ ποταμὸν 
Ν Ὁ 3 ἤ ’ ’ »ῪΛς΄᾽ “Ὁ τὸν ὅλον ὠκεανόν' λέγει δὲ καὶ μέρος τοῦ ὠκεανοῦ 

τε ποταμὸν καὶ ποταμοῖο ῥόον, οὐ τοῦ ὅλου, 
9 Ἂ ’ ΦΨ Ψ ΄“ ἀλλὰ τοῦ μέρους, ὅταν οὕτω φῇ" 

3 Ἁ 3 Ἁ [4] ’ ἢ, 9 ΜᾺ ᾿ αὐτὰρ ἐπεὶ ποταμοῖο λίπεν ῥόον ᾿᾽Ωκεανοῖο 
νηῦς, ἀπὸ δ᾽ ἵκετο κῦμα θαλάσσης εὐρυπύροιο. 

(θά. 12. 1) 
οὐ γὰρ τὸν ὅλον, ἀλλὰ τὸν ἐν τῷ ὠκεανῷ τοῦ 
ποταμοῦ ῥόον μέρος ὄντα τοῦ ὠκεανοῦ, ὅν φησιν ὁ 
Κράτης ἀνάχυσίν τινα καὶ κόλπον ἐπὶ τὸν νότιον 
πόλον ἀπὸ τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ διήκοντα. 
τοῦτον γὰρ δύναιτ᾽ ἄν τις ἐκλιπὼν ἔτι εἶναι ἐν τῷ 
ὠκεανῷ" τὸν δὲ ὅλον ἐκλιπόντα ἔτι εἶναι ἐν τῷ 
ὅλῳ, οὐχ οἷόν τε. “Ὅμηρος δέ γε οὕτω φησί: 

“ποταμοῖο λίπεν ῥόον, ἀπὸ δ᾽ ἵκετο κῦμα 
θαλάσσης," 

ἥτις οὐκ ἄλλη τίς ἐστιν, ἀλλὰ ὠκεανός. γίνεται 
οὖν, ἐὰν ἄλλως δέχῃ, ἐκβὰς ἐκ τοῦ ὠκεανοῦ, ἦλθεν 
εἰς τὸν ὠκεανόν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν μακροτέρας 
ἐστὶ διαίτης. 
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ΟΘΕΟΘΟΒΑΡΗΥ, :. τ. 7 

5006}1, δα ποὺ ψ ἢ ἃ νἱο]εηΐ ουγγαπῖ. Ῥοβοίἀοπίυϑ 
οοπ]δοΐαγαβ θοῦ ἔγοτι Η ΟΣ ΝΒ γεΐθγεησε ἴο {πε ᾿ιοδα- 
Ιδμά5 88 βοτβοἴϊμλαβ οονεγεα τ Π6 γᾶν 5 ΔΠα βομλθ- - 
ὕταθ 5 Ῥᾶγα, δηα ἔγοτῃ 8 δ᾽] ηρ Οσθδη8 ἃ τῖνοσ, {Πδῖ 
Ὀγ ἴῃε οὐυγγεηΐ οὗ Οοοδηυ5 ΗοΙΟΓ ἰ5. ἱπαϊοαϊτίηρ ἴῃς 
ἤον οὔτπε 1465. ΤΏς ἤγϑῦ σοπ͵]δοΐυγε οὗ Ῥοξεϊαοηϊαϑ 5 
οογγεσὶ, θαὺ 6 βθοοπμα ἰβ ὩΓΘαβοηδ0] 6. ΕῸΣ ἰῃ6 
5.6}1] οὗ ἴῃς 146 ἰ5 ποὶ |Κὸ ἃ βίσθδιι οὗ ἃ γἴνϑυ, δηᾶ΄ 
811}1 1688 80 185 ὑῃε δὴν. πε Ὄχρίδπαίίοη σίνεη ὈῪ 
Οὐαῖαδϑβ 18 τογα ρ]δυβθ]6. ΗοτλοΥ βρεδῖκβ οὗ [6 ψῇο]6 
οὗ Οοδδηι8 85 “ ἀδερ-ονίηρ ἡ δηα ““Ρδοκ-βοντηρ," 
86, ᾿ἰἸκεανν 156, 88 θεϊηρ ἃ τῖνοῦ ; ἢδ 4150 βρθᾶῖκβ οὗ ἃ 
Ρατὺ οὗ Οοδδμιβ 8ἃ5 ἃ τίνα, ΟΥ 85 ἃ ““σἰνει-βίγθαμ" : 
ΔΠα ἢδ 18 βρϑαϊκίῃρ οὗ ἃ ρατῦ οἵ Οδδόδηνβ, δηα ποὺ 
οὗ ἴῃς ψο]θ, θη ἢδ 584γ8: “Νον δἷϊεγ ΠῈ6 8ῃ]ρ 
μὰ Ἰεδ᾽ [ΠςῸ τνου- σίγα οὗ Οοδδηι8, πα γννἃ8 Ὁουὴδ 
ἴο ἴπ6 ψάνα οὗ ἴπΠ6 νἱὰς 568. Νοῖ {με ψῇο]ς, 1 
ΒΔΥ, Ὀαὺ {πῸ βίγεδιηι οἵ {πΠῸ τίνϑυ, νγῃ ἢ βίγθϑιη 15 
πη Οοεδηυβ, Ῥοίηρ ὑμεγθίογε ἃ ρματὺ οὗ ἰδ; δηᾶ {ἢϊς 
ϑύγαδιμ, Ογαῦΐεϑ 8805, 15. ἃ βου οὗ Ἔδῦυδυυ οὐ συ], νν ΒΙ οἢ 
βύγείοθβ ἔγοτῃ ἔπε ψίηῦοσ ἰτορίο! ἴῃ ἴδ αϊγεοζίοῃ οὗ 
Π6 βουΐϊῃ ρο]6. ἰπαδεᾶ, ομδ τηϊρηῦ ᾿θᾶνα ὑΠ|15 δου 
Δα 5111 Ὀὲ ἴῃ Οοδδηαβ; μυΐ ἰὰ 156. ποῦ Ῥοββὶ0]6 ἔὸ τ 
ἃ τηδὴ ἴο ἰεᾶνα ὑμῈ ψ͵Π0]6 δπα 50}}} 6 ἰῇ ὑπ6 ψΠο]6. 
Αὐ ΔΩγΥ ταῖς ἩουΊΟΥ 8805: “Τἢα 510 Ὠδα ον [ῃ6 
γίνου - δύσι, 8Δη ἃ νὰβ οοιὴηδ ἴο ἴπΠ6 ψανε οὗ ἰῆς 568,᾿ 
γγ οτα “ἴΠ6 56 8᾿ 15 ΒΌΓΕΙΥ ποιῃϊηρ οἴμεν ὕμπαπ Οςδδῃ- 
Ὁ5; 11 γοὺ ἱπῖεγργεῖ ἰδ οὔμεγνίβα, [ἢ 6 δϑβϑοσίζομ θ6- 
ΘΟΙΊ6Β : “ ΑἸεΡ Οάγβδβεὺβ μδα ροπα ουαΐ οὗ Οσδδπαβ, ἢ 6 
σαγὴθ ἰηἴο Οοδδηυβ. Βῖῦ {παὶ 15 ἃ παιδίον ἴο θὲ 
ἀἰδβουδδθα δ στγεαΐεν Ἰεηρτῃ. 

. 1 Βχδθο ρμ]δορᾶ 6 ““ ΒυΠληΔΟΥ ὑγορὶο ᾽ δηᾶ “στ ἱμΐοι ὑσορίο᾽ 
ΥΟΒΡΘΟΌΥΘΙΥ αὖἡ 24 οί δηᾶ ϑβϑουύῃ οὗ ὕὉΠ6 ϑαυδίου. ΠΟΥ 
οογτγϑροηά, ὑμογϑίογθ, ργοῦῦυ οἸοβοῖν ὕο ουὖῦ Ττορῖο οὗ ὕδηοογ 
δῃα Ὑτορίο οὗ Οδρυϊοογῃ. 
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8. Ὅτε δὲ ἡ οἰκουμένη νῆσός ἐστι, πρῶτον μὲν 
ἐκ τῆς αἰσθήσεως καὶ τῆς πείρας ληπτέον. παν- 
ταχῆ γάρ, ὁπουποτοῦν ἐφικτὸν γέγονεν ἀνθρώ- 
ποις ἐπὶ τὰ ἔσχατα τῆς γῆς προελθεῖν, εὑρίσκεται 
θάλαττα, ἣν δὴ καλοῦμεν ὠκεανόν. καὶ ὅπου δὲ 
τῇ αἰσθήσει λαβεῖν οὐχ ὑπῆρξεν, ὁ λόγος δείκνυσι. 

Ν Ἁ ὰ ε 9 Ἅ ’ Ν ὰ Ἁ Ἶ ὃ ’ τὸ μὲν γὰρ ἑωθινὸν πλευρόν, τὸ κατὰ τοὺς ᾿Ινδούς, 
καὶ τὸ ἑσπέριον, τὸ κατὰ τοὺς Ἴβηρας καὶ τοὺς 
Μαυρουσίους, περιπλεῖται πᾶν ἐπὶ πολὺ τοῦ τε 

’ ’ ἴον ’ δ Ἁ νοτίου μέρους καὶ τοῦ βορείου" τὸ δὲ λειπόμενον 
ἄπλουν ἡμῖν μέχρι νῦν τῷ μὴ συμμῖξαι μηδένας 
᾽ ᾿ Ὁ ν᾽ ’ ϑ ’ Ν 

ἀλλήλοις τῶν ἀντιπεριπλεόντων οὐ πολύ, εἰ τις 

συντίθησιν ἐκ τῶν παραλλήλων διαστημάτων τῶν 
ἴω δ“ Ν ἐφικτῶν ἡμῖν. οὐκ εἰκὸς δὲ διθάλαττον εἶναι τὸ 

» ᾽ 3 ΄" ’ 

πέλαγος τὸ ᾿Ατλαντικόν, ἰσθμοῖς διειργόμενον 
[τ “ ζω Ὰ Ν ’ 3 οὕτω στενοῖς τοῖς κωλύουσι τὸν περίπλουν, ἀλλὰ 

μᾶλλον σύρρουν καὶ συνεχές. οἵ τε γὰρ περιπλεῖν 
ἐπιχειρήσαντες, εἶτα ἀναστρέψαντες, οὐχ ὑπὸ 
ἠπείρου τινὸς ἀντιπιπτούσης καὶ κωλυούσης τὸν 
ἐπέκεινα πλοῦν ἀνακρουσθῆναι φασίν, ἀλλὰ ὑπο 
3 ’ 3 ’ 5ΦῸΝ ΄ ’ ἀπορίας καὶ ἐρημίας, οὐδὲν ἧττον τῆς θαλάττης 
ἐχούσης τὸν πόρον. τοῖς τε πάθεσι τοῦ ὠκεανοῦ 

“ ’ 

τοῖς περὶ τὰς ἀμπώτεις καὶ τὰς πλημμυρίδας 
ς “ ον ζω ἴον , ὁμολογεῖ τοῦτο μᾶλλον" πάντη γοῦν ὁ αὐτὸς τρο- 
πος τῶν" μεταβολῶν ὑπάρχει καὶ τῶν αὐξήσεων 

1 ἐπιχειρήσαντες, ὍΠ0 τοδαϊΐϊησ οὗ ὑ6 ΜΆΝ., ἰ8 τοϊδϊπϑᾶ ; 
Ο. ΜύΠΟΡ ἀρργονίηρ. ύρηον δὰ Μαοίμοκθο γοδα ἐγχειρή- 
σαντες. 

5. τε, Α. ΜΙ ἀο]οῦθβ, Ὀθέογο μεταβολῶν. 

τά ᾿ 



ΟΕΟΘΟΒΑΡΗ͂Υ, τ. τ. 8 

8, Ὑὲε πιᾶγ Ἰεᾶγη Ροῖἢ ἴγοτα {Π6 Ἔενίάθηοα οὗ οὐῦ 
56 865 8Π6α ἔγοιῃ ἊἼχρογίδηςς ὑΠᾶὺ 86 ᾿πμαρὶϊεα νουν]α 
ἷς Δ 15]Δη ; ἴὉΓ ὙγνδΥ υ οΓ ̓Ὁ ἢὰ5 ὈΘ δὴ ροβϑβῖ0]6 ῸΓ τηδῃ 
ἴο Τοδοῦ ἴῃς ᾿ἰγηϊῖα οὗ ὑῃ6 δαγίῃ, 564 ἢδ5 θθθὴ ἴουμά, 
86 [15 5868 νγα οδ]} “" Οοδθδηιβ." Απᾶ ψθγενοῦ ψγὰ 
ᾶνα ποῖ θδθῃ δῖε ἴο ἰθᾶσῃ ὈΥ {πε δνίάδηςς οὗ οὐγ 
56Π868, 6 ΓῈ γθάϑοῃ ροϊηῖθ ἴΠ6 ψᾶγ. ΕῸΣ Θχϑρ]6, 
85 ἴο ὕΠ6 δαβίθγῃ ([παᾶϊδη) 5146 οὗ πῸὸὶ' ᾿ἱπῃδρίϊεα 
δαυΐῃ, δῃὰ 6 ψεβίθῃ (Ἰθαυῖδη δηὰ Μδυτγβ18Π) 
546, ΟἹ 6 ΤΏΔΥ 581] νυν γ δγουπα ἴθ πὶ πα οοηΐϊηιϊ 
1ἴῃ6 νογᾶρε ἴὉΓ ἃ Θοῃβἀουα0]6 αἰδίδμος δἱοηρ [6 
πού ΓΤ πα βουϊῃοτῃ ταρίοηβ; πα ἃ5 ἔογ [ῃς γεϑὺ 
οὗ Ὁη6 αἰδίδποθ δγουπα ὑμ 6 ἱπηδοϊ εα δαγῖῃ Ὠ]Οἢ 
Ὠδὰ5 ποῦ θεθῃ νἱβίϊεα ὈΥ 5 ὕρ ἴο ἴῃς ρῥγεβεηΐ {της 
(θεοαυβε οὗ ὑμε ἔδοῦ ὑμαῦ πε πανὶ ραΐουβ ψῇο 541166 
ἴῃ ορροβίϊε αἰϊγθοϊϊοηβ ἴονναυαβ εδοὴρ οἴμεν ἤδνεῦ 
γτηδῦ), 10 15 ποῦ οὗἉ νεῖῪ στεαὺῦ Ἔχιθηῖϊ, [ἢ να γθοκοι ΠΌΤ 
16 Ράγ8}161 αἰβίδποεβ ὑμὰῦ πᾶνε Ῥϑθὴ ἱτανευβθα ὈῪ 
185. [Ὁ 15 ὑπ]ΠΠ|κοὶν [Πᾶὺ ὅς ΑἰἸϊαπεῖς Οοοδῃ 15 αἰνι δα 
ἰηΐο ἔννο 8688, ὕπ5 Ὀεΐηρ βεραγαῖθα ὈΥ ᾿ἰϑυιηυδθβ 80 
ΠΑΥΤΟΥ ἃ πα ὑπᾶῖ ργανεπί ἴῃς οἰτουχμηπανιραίίοῃι ; ἰΐ 15 
ΤΟΥ ἸΠΚοὶγ Πα 1Ὁ 15 οπα οοπῆπαηϊ δπα σοι που 568. 
Ἐὸν ὑποβα ψῇο ὑπάδυΐοοκ οἰγουπχηδνί ραϊίομ, δηα ἴυγἢ- 
εα Ῥδοῖκ υἱϊπουΐ Πανίπρ δοῃϊθενεα ὑπο ῖνῦ ῬΌΓΡΟΒΘ, 58 Ὺ 
τΠαὺ [6 Ὺ Ψεῦα τηδάδ ἴο ἴαστη θδοῖὶς, ποῦ Ὀδοδαβα οὗ ΔΗΥ 
οοπεϊηδηξ ὑπᾶΐ 5᾽οοά ἴῃ πεῖν νὰν δηα πα εγθα ὑπ 6 1 γ 
ΟΣ ΠΟΥ δανδπορ, ἱμαϑιηυο}} ἃ5 {Π6 868 501}} οοηὐπιιεα 
ΟΡΕῚ 85 ᾿εΐογε, θυὺ θεοδυβε οὗ ὑμεὶν ἀδδυϊζταϊοι δπᾶ 
Ἰομο] 655. ΤῊϊβ ΤΏΘοΥΥ δοοογάβ θεὐζεν, ἴοο, ψ ἢ [ἢ 6 
βεμβανίουν οὗ ὑπ οσδδῃ, ὑπαὶ 15, ἰη τεβρεοῦ οὗ ἴῃς δ 
Δα ἢῆον οὗ ἴῃς 465; ἐνειυ ΏΘ 6, δ 41} Ἔενεπῖβ, ἴῃ 6 
ΒΔ 6. ὈΥΪΠΟΙΡΪ6, ΟΥ̓ 6158 ὁης μαὺ 4065 ποῦ νδῖῪ τηυςῇ, 
δοσουῃῖβ ἔῸγ ὑπε οἤδηροθ θοΐῃ οὗ δῖσὶι [146 ἀπα ἴον 
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5ΤΒΑΒΟ 

καὶ μειώσεων, ἢ οὐ πολὺ παραλλάττων, ὡς ἂν ἐφ᾽" : 
ἑνὸς πελάγους τῆς κινήσεως ἀποδιδομένης καὶ ἀπὸ 
μιᾶς αἰτίας. 

9. Ἵππαρχος δ᾽ οὐ πιθανός ἐστιν ἀντιλέγων τῇ 
δόξῃ ταύτῃ, ὡς οὔθ᾽ ὁμοιοπαθοῦντος τοῦ ὠκεανοῦ 
παντελῶς, οὔτ᾽ » εἰ δοθείη τοῦτο, ἀκολουθοῦντος 
αὐτῷ τοῦ σύρρουν εἶναι πᾶν τὸ κύκλῳ πέλαγος 
τὸ ᾿Ατλαντικόν, πρὸς τὸ μὴ ὁμοιοπαθεῖν μάρτυρι 
χρώμενος Σελεύκῳ τῷ Βαβυλωνίφ. ἡμεῖς δὲ τὸν 
μὲν πλείω λόγον περὶ τοῦ ὠκεανοῦ καὶ τῶν 
πλημμυρίδων εἰς Ποσειδώνιον ἀναβαλλόμεθα καὶ 
᾿Αθηνόδωρον, ἱκανῶς διευκρινήσαντας ὃ τὸν περὶ 
τούτων λόγον' πρὸς δὲ τὰ νῦν ἐπὶ τοσοῦτον λέγο- 
μεν, ὅτι πρός τε τὴν ὁμοιοπάθειαν οὕτω βέλτιον 
νομίσαι" τά τε οὐράνια συνέχοιτ᾽ ἂν κρεῖττον ταῖς 
ἐντεῦθεν ἀναθυμιάσεσιν, εἰ πλεῖον εἴη τὸ ὑγρὸν 
ΤΕΡΙΚΕΧ Ὁ μενον. 

Ὥσπερ οὖν τὰ ἔσχατα καὶ τὰ κύκλῳ τῆς 
οἰκουμένης οἷδε καὶ φράζει σαφῶς ὁ ποιητής, 
οὕτω καὶ τὰ τῆς θαλάττης τῆς ἐντός. περιέχει 
γὰρ ταύτην ἀπὸ Στηλῶν ἀρξαμένοις Λιβύη τέ καὶ 
Αἴγυπτος καὶ Φοινίκη, ἑξῆς δὲ ἡ περαία8 τῆς 
Κύπρου, εἶτα Σόλυμοι καὶ Λυκίοι καὶ Κᾶρες, 
μετὰ δὲ τούτους ἡ μεταξὺ Μυκάλης καὶ τῆς 
Τρῳάδος ἠὼν’ καὶ αἱ προκείμεναι νῆσοι, ὧν 

1 ἐφ᾽, Οογϑίβ, ἴοσ ἐπί; Ο, Μύ]]ον ἀρργονίῃρ. 
5: διευκρινήσαντας, ΒΕ. Ἠδτοῖθν πᾶ ῬίϑοοϊοΚ Ἰπαθρθηάθηΐν, 

ἴου ἐπ ρτη τοντδε ;Ο. ΜύπΠον ἀμ Α. ψορθὶ δρργονίῃρ ἴῃ 
ῤς Οὐογαὶβ γοϑαβ διακροτήσαντας, Ο. ΜΏΠΙΘΡ ΔΡΡγονϊηρ ; 

ΔΙΏΘΥ διακρατύναντας ; Μοΐποκο διακριβώσαντας (Εἰ. δύθιηρ- 
Πηρου, 1. Κδυβου, δρρσγονίη5) οὐ διασαφήσαντας ; Μϑάνϊ!Ω 
διαιτησᾶντας. 

ὃ. περαία, Μδάνίᾳ, ἴογ πέριξ. 1 ἡών, Μεΐηεοκο, ἔογῦ ἠιών. 
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ΟΕΟΟσΆΕΆΑΡΗΥ, :. 1. 8-το 

46,1 ἃ5 ψου]ὰ θὲ πε οἂβα 1Ε ὙΠ 6 ῖὶν τηονϑιηθηΐβθ 66 
Ριοαποοα ὈΥ ομα 868 μὰ ψϑῦὰὲ ἴῃς τεβϑ]ῦ οὗ οπς 
οδι156. 

9. ΗΙΡρδύοῆυβ 18 ποῦ οοῃνϊ ποίησ ἤθη 6 οΟη- 
᾿ ἐγδαϊοῖβ ὉΠ 15 νίενν οἢ ἴῃ 6 στουπά, ἢγοῖ, ὑπΠᾶὺ ἴΠ 6 οσοδῃ 
ἀοο5 ποῦ θεῆᾶνα υπ]ΐξουυαῖν ἐῃγουρσῃοαυῖΐῖ, Πα, ΒΕΟΟΠΩΪΥ, 
[Πα΄, Ἔνθ η 1 }18 θὲ ρστδηϊεά, 1 ἀο65 ποῖ ἔρον ὑπαΐ 
[86 ΑἸ]δητςίς Οοδδῃ τὰπ8 γουπα ἴῃ φαγί ἴῃ οπ6 ὑῃ- 
Ὀγοκ η οἶτοϊα, ἴῃ βυρροτῖ οὗ ἰδ ορπίοη ὑμαὺ ὑΠ 6 
οὐθᾶῃ 065 ποὺ θεῖ ανε ἈΠΙΟΥτΪγ ἢ6 ἀρρθα]β ἴο ὑΠ6 
δυϊμουῖτυ οὗ Βοϊευασυβ οὗ Βαργίοη. Βιιῖῦ ἔογ ἃ ἔυγ  ΠῈΓ 
αἰδουδδίοι οὗ 6 ὀσδεδῃ πα ἰΐβ [1668] τεῖδν 6 τε δῦ 
ἴο Ροβοϊδοῃῖαβ δπα Αὐμεποάογαβ, νἢο ἢᾶνα δχδιιϊηεα 
τς ἀγραχηθηΐ οἢ (5 δι] εοῦ ψ} ἢ Ποτουρῆπθβθ. ΕῸΣ 
ΤΥ ρῥγεβεηῦ ρυτΡροβε 1 ΤΘΓΕΙΥ δα α {Παὺ 1 15 μεϊζον ἴο 
δοσαρὺ ὑ}}5 νίενν οὗ [Π6 υπίξοττη ὑδμανίουν οὗ ἴῃς 
οσδδῃ ; δα ὑμὰῖ ὑπὸ ἔγεμεν ἴῃ 6 πηδ85 οὗ νδῖευ τηᾶν 
δχιίεπμα διουηᾶ ἴῃς δαγίῃ, ὑῃς Ὀειζευ ὑΠ6 ἢδάνθη Υ 
υοάϊεθβ νν}}} ΡῈ Β6]α τορεῦμον "γ [6 νὰροῦγβ ὑμαῦ 8158 
τπογεΐγουμ. 3 

10. Ηοχμοὺ, ἔμεη, Κποννα 8πα Οἰθαυὶν ἀδβοῦῖθεβ πε 
τεχωοΐε δπᾶβ οὗ ἴ8ε ἱῃ Πα ῦ6α δαγῖ ἀπα νν μαῦ βυσγουπμᾶβ 0. 9}, 
ἴδ ; ἀῃᾷ Πα 5 1υϑὺ 85 ἔδυ} δῦ ἢ {Π|ὸ ταρίομβ οὗ {Π6 
Μεαϊζοσσάπθδη 8ὅεᾳ. Εον ἴἔ γοὺ θερῖι δ ἴΠ6 ΡΙ]1ΔΓ5 
οὗ Ηδεγδοὶθβϑ," γοὺ νΨ1}} ἤπα {ὑπᾶὶ πΠ6 Μεαϊζευγδμθδῃ ' 
568 5 θουπαδα Ὀγ Ιέργα, Ἐργρῖ, δα Ῥῃοξηίοία, δῃὰ 
ἔασι ῃεῦ οὐ ὈΥῪ δε ρᾶγῖ οὗ ἴΠε σοοπίηδηΐ ᾿γίηρ ΟΥ̓ ΘΡ 
δραϊηδὺ Ογρτὰβ ; {θη Ὀγ {Πα τουτοΥΥ οὗἁ Π6 ϑοϊ γι, 
Ὀγ 1 γοείΐα, δἀπα ὈΥ Ολτῖα, δηα πεχὺ Ὀγ ὑΠ6 βεδροδγὰ 
μεΐνψεθῃ Νγολὶα δηα ἴπε Ττοδά, ἱοροῦμον ψὶἢ {Π6 
1514η45 δαϊδοθηῦ ὑπεγεῖο; δηᾶ 4]1 ἴπεβε ᾿απᾶβ 86 

1 69 1. 8. 7. δηᾷ 1. 8. 12, 2.Α ἀοοίύτϊηθ οὗ ὕπο οϊοϑ, 
δ δὅβο ὃ. ὅ. ὅ ἴογ ὑδο αἰδβογοιῦ οοποορύϊοῃβ οὗ νυν ηϑῦ ὑμ9 

ῬΠ]ΔΥΒ γ6ΓΘ. 
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ΟΒΤΒΚΑΒΟ 

ἁπάντων μέμνηται καὶ ἐφεξῆς τῶν περὶ τὴν 
Προποντίδα καὶ τοῦ Εὐξείνου ἢ μέχρι Κολχίδος 
καὶ τῆς ᾿Ιάσονος στρατείας. καὶ μὴν καὶ τὸν 
Κιμμερικὸν βόσπορον οἶδε, τοὺς Κιμμερίους εἰδώς" 
οὐ δήπου τὸ μὲν ὄνομα τῶν Κιμμερίων εἰδώς, 
αὐτοὺς δὲ ἀγνοῶν, οὗ κατ᾽ αὐτὸν ἢ μικρὸν πρὸ 
αὐτοῦ μέχρι Ἰωνίας ἐπέδραμον τὴν γῆν τὴν ἐκ 
βοσπόρου πᾶσαν. αἰνίττεται γοῦν καὶ τὸ κλίμα 
τῆς χώρας αὐτῶν ζοφῶδες ὄν, καὶ ὡς φησίν, 

ἠέρι καὶ νεφέλῃ κεκαλυμμένοι" οὐδέ ποτ᾽ αὐτοὺς 
᾿Βέλιος φαέθων ἐπιδέρκεται, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ νὺξ ὀλοὴ τέταται. (Οα. 11. 15, 19) 

γνωρίζει δὲ καὶ τὸν Ἴστρον, μεμνημένος γε Μυ- 
σῶν, ἔθνους Θρᾳκίου παροικοῦντος τὸν Ἴστρον. 
καὶ μὴν καὶ τὴν ἑξῆς παραλίαν οἶδε, Θρᾳκίαν 
οὖσαν, μέχρι Πηνειοῦ, Παίονάς Τε ὀνομάζων. καὶ 
ἌΛθω καὶ ᾿Αξιὸν καὶ τὰς προκειμένας τούτων 
νήσους. ἑξῆς δέ ἐστιν ἡ τῶν Ἑλλήνων παραλία 
μέχρι Θεσπρωτῶν, ἧς ἁ ἁπάσης μέμνηται. καὶ μὴν 
καὶ τὰ τῆς Ἰταλίας ἄκρα οἶδε, Τεμέσην καλῶν 
καὶ Σικελούς," καὶ τὰ τῆς ̓ Ιβηρίας ἄ ἄκρα καὶ τὴν 
εὐδαιμονίαν αὐτῶν, ἣν ἀρτίως ἔφαμεν. εἰ δέ τινα 
ἐν τοῖς μεταξὺ διαλείμματα φαίνεται, συγγνοίη 
τις ἄν' καὶ γὰρ ὁ γεωγραφῶν ὄντως πολλὰ π Ἢ 
ίησι τῶν ἐν μέρει. συγγνοΐη δ᾽ ἄν, καὶ εἰ μυθώδ 
τινὰ ἐμνωυψι τοῖς λεγομένοις ἱστορικῶς 

1 ἁπάντων, Οκδβαιθοι, ἶῸ ἁπασῶν; γδιιοσ, Οατοβκυγά, 
ἘοτΡὶ δῦ, Ταγάϊθα, Μαίμποίτο, ἴο]ονίης. 

τὰ, Μδϑίηοῖκο ἀο]ϑύθβ, Ῥδἔοτθ μέχρι; Ο. ΜύοΡ ἀρρτονίπρ. 
: ἐπιδέρκεται, Ο. Μά]1οὺ τϑβίογαβ, ἴορ ὑμθ υδιᾶὶ τοδάϊης 

καταδέρκεται, ἴτοτα 0 ΜΝ. οὗ ὑμο9 Οὐνϑδον. 
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ΟΘΟΕΟΟΒΑΡΗΥ, τ. 1:. το 

δου [6 Ῥγοροητδ δηὰ ἴῃς Εὐχίηθ ὅεᾶ ἃ5. ΓᾺΓ ἃ8 
ΟΟ]ο 5 δηα {με Ἰἰπιῖῖ5. οὗ «}480π᾿5 Ἔχρδαϊ τ οη ; τροτα 
ἴδῃ ὑπμαῖ, 6 Κποννβ ἴῃ ΟἸτητ σῖδη ΒΟΒΡοσ8, Ῥδοδυβα. 
ἢ86 Κπονβ ἴΠ6 ΟἸτητη τδ9--ΟΥ 5ΌταΪγ, ἢ ἢς Κπονβ Ὶ 
ἴῃ6 πᾶσα οὗ ἴῃς ΟἸσητηθ ῖδηβ, ἢ6 ἰ5 ποῦ ἱρποτδηΐ οὗ 
ἔθ ρδϑορὶς ἱβμϑιηβεῖνοβ---ἰῃ6 ΟἸτητ υῖδηβ ψῆο, ἴῃ 
ΗοτμοΥβ οὐ ὑϊπηθ ΟΥ̓ ΒΟΥ ὑεΐοτα ἢΐ5. {ἴπηθ, ονοὺ- 
Δ} ἴῃ6 ψγν 016 σου ἔγοια 6 Βοβροτιβ ἴο ]Ιοηΐδᾶ. 
ΔΑὐ ᾿δαϑδῦὺ 6 ἰπὑϊμηδῖαβ ἐπαὺῦ ὑΠ6 νϑτῪ οἰϊτηαῖςα οὗ ὑπ εὶγν 
ΘΟ ΤΥ 15 ρἸΟΟΤΩΥ, δηα [6 ΟἸτηχηθτίδη8, 88 ἢ 6 5808, 816 
“ς Βηγουσδα ἴῃ τηϊϑδὺ δῃᾶ ἰῃ οἱουά, ἃπα πδνοῦ ἀοα65 [ἢ 6 
ΒΒ πίπρ᾽ ΒῸΠ ἸΟΟΚ ροη ἔμϑι, θαΐ ἀἜΔα]γ πἰρῆΐ 15 βργεδα 
Ο᾽δΓ ὑπουα. Ὁ ΗοιΟῚ 8150 Κποννβ οὗ πΠ6 Εἶνεν [ϑίοσ, 
βίποα 6 τῃϑηϊοηβ Μγϑίδηβ, ἃ ΤἬγδοίδη {{|06 ἐμαὶ 
Ἰῖνεβ οὐ ἴδε ᾿ἰβῖεσ. Μοῖε ὕπδη παῖ, 8 Κπονβ {πε 
568 -ΟΔ͵Ω͂ παχὺ ἴο ἴῃς ᾿δἴδυ, οῃ ὑπμῈ ΤΗτβοίαη 5146, ἃ 5 
ἔᾺΥ ἂἃ5 ὅη 6 ῬΡεπευβ32 ΕΪνοὺ ; [ῸΓ ἢ βρβδῖϑ8 οἵ Ραθοῃίδῃβ, 
οὗ Αἴμοβ δπᾶ ἀχίιβ,, δπὰ οὗ ὑπεὶγ πεὶρῃθουγίπρ' 
15] ηα45. Απὰ ποχῦ οοϊηθ8 ἢ 56-δοατὰ οὗ Ούθθοο, ἃ5 
ἔν ἃ5 Τ᾽ δβργοίία, νη οι ἢ6 τη θη Ὁ] 08 ἴῃ 1ἴ8 δαὐγεΐγυ. 
Απμά γεῖῦ τόσα, ἢ6 Κπονβ ἴῃε ρῥγοιηοηἴουαβ οὗ [08]}Υ 
4180, ἕο ἢ6 βρθᾶκβ οὗ Τϑίηδβα δπᾶ οὗ διοῖϊυ ; ἢξ ]80 
Κποννϑ ἀρουῦ ἔπ Πεδαϊδηα οἂρ65 οὗἉ [Ὀρογῖα, ἀπα οὗ ὑῃ 6 
ψγ  ] ΟΥ̓ ΙΡοΥᾶ, ἃ5 1 ἢᾶνο βἰδίθα ἀῦρονθ. [1 μεΐψθδἝϑη 
ἔπ68ε οουπὔγοβ ὕπουα ΓΘ βοὴ σου ε5  ΏΙΟ. ἢς 
Ἰεανθβ ουἷ, ὁπ6 τηΐρῃῦ ρᾶγάοῃ ἢΐπ; ἔον [6 ρῥγοΐεβϑθα 
ΘΘΟΡΤΑΡΟΥ ἰμηβ6 1} οὐἱβ τηϑην ἀεἴα]5. Απᾶ νὰ 
τηῖσῦ ράτάοῃ ὑμ6 ροσῦ ἐνεῃ 1 6 88 ἰπβεγ δα ἐπίηρϑ 

ἸΘηΠ]ΟηΘα ΡΥ ΗΟ, ἃ5 ψν6}} ἃ8 ῆοβε ἔδυ μεν οἢ, Ι 

1. Ὁδηυθο. 23 Βαϊ ὉΓ18. ὃ ΠῊςᾳ Εἰνον Ναγάδυ. 

4 τοῦ, Ὀοΐοτο Μυσῶν, Κτδιηον ἀο]θύοβ ; Μοίῃοϊκϑ [Ὁ] ον πρ, 
ὃ Ἐοίθγθῃοοθ 18 χηϑᾶθ ἰο Οα. 1. 184, Ραὺ ὑπᾶῦ Τοπιθθα 8 ἴῃ 

Ογρτιιβ. 
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καὶ διδασκαλικῶς, καὶ οὐ δεῖ μέμφεσθαι. οὐδὲ 
γὰρ ἀληθές ἐστιν, ὅ φησιν ᾿Ερατοσθένης, ὅτι 
ποιητὴς πᾶς στοχάξεται ψυχαγωγίας, οὐ διδα- 
σκαλίας: τἀναντία γὰρ οἱ φρονιμώτατοι τῶν περὶ 
ποιητικῆς τε φθεγξαμένων πρώτην τινὰ λέγουσι 
φιλοσοφίαν τὴν ποιητικήν. ἀλλὰ πρὸς ᾿Ἔρατο- 
σθένη μὲν αὖθις ἐροῦμεν διὰ πλειόνων, ἐν οἷς καὶ 
περὶ τοῦ ποιητοῦ πάλιν ἔσται λόγος. 

11. Νυνὶ δὲ ὅτε μὲν Ὅμηρος τῆς γεωγραφίας 
ἦρξεν, ἀρκείτω τὰ λεχθέντα. φανεροὶ δὲ καὶ οἱ 
ἐπακολουθήσαντες αὐτῷ ἄνδρες ἀξιόλογοι καὶ 
οἰκεῖοι φιλοσοφίας" ὧν τοὺς πρώτους μεθ᾽ “Ὅμηρον 
δύο φησὶν ᾿Ερατοσθένης, ᾿Αναξίμανδρόν τε, Θαλοῦ 
γεγονότα γνώριμον καὶ πολίτην, καὶ “Ἑκαταῖον 
τὸν Μιλήσιον: τὸν μὲν οὖν ἐκδοῦναι πρῶτον 
γεωγραφικὸν πίνακα, τὸν δὲ 'Ἑκαταῖον κατα- 
λιπεῖν γράμμα, πιστούμενον ἐκείνου εἶναι ἐκ τῆς 
ἄλλης αὐτοῦ γραφῆς. 

12. ᾿Αλλὰ μὴν ὅτι γε δεῖ πρὸς ταῦτα πολυ- 
μαθείας εἰρήκασι συχνοί: εὖ δὲ καὶ “Ιππαρχος 
ἐν τοῖς πρὸς ᾿Ερατοσθένη διδάσκει, ὅτι παντί, καὶ 
ἰδιώτῃ καὶ τῷ φιλομαθοῦντι, τῆς γεωγραφικῆς 
ἱστορίας προσηκούσης ἀδύνατον μεταλαβεῖν. 
ἄνευ τῆς τῶν οὐρανίων καὶ τῆς τῶν ἐκλειπτικῶν 
τηρήσεων ἐπικρίσεως" οἷον ᾿Αλεξάνδρειαν τὴν 
πρὸς Αἰγύπτῳ, πότερον ἀρκτικωτέρα Βαβυλῶνος 
ἢ νοτιωτέρα, λαβεῖν οὐχ οἷόν τε, οὐδ᾽ ἐφ᾽ ὁπόσον 
διάστημα, χωρὶς τῆς διὰ τῶν κλιμάτων ἐπισκέ- 

1. μεταλαβεῖν, ΟΔΡΡΒ, ἔογῦ λαβεῖν. 

1 ίγαῦδο ἀϊβοιθβθβ ὕπθ ροϊηῦ πιορα ἔμ} πὶ 1. 2, 8. 
2 ἩΡΡδγοϊιβ ἰοοὶς 88 ἃ Ὀδϑὶβ οὗ οδ]ου]δύϊοη ἕο Ἰαύυυ 68 

δηἃ Ἰοηρίυιαθθ ἃ ρυΪηοἶραὶ Ρ8γ8}196] οὗ Ἰαυϊυπι 6 ὑμγοῦρῃ ὑπ 
ῬΠΠΔΥΒ οὗ Ηΐδγδ0168 δὰ ὑπο απ] οὗ ϑϑυβ, ἀπ ἃ ῬΓΙΠΟΙΡΑΙ 
τηογιἀΐδη ὑμβγουσ ΑἸοχαπάγια. ΗἨδ ὑῆθῃ ἄγον ρ818}16]8 οὗ 
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ΟΕΟΟσΛΒΑΡΗ͂Υ, :. τ. 1ο-12 

οὗ ἃ ταυὐῃϊοαὶ παΐυσε ἰπ 8. ἰδίογίοδὶ δπὰ ἀϊάδοϊϊς 
᾿ ῃδύΓαῖϊνε. Τῃαῖ ἄδβούνεβ Ω0 σδηβυγα; ἔου Εγαῖοϑβ- 
ὑΠ6 65 15. ψγοηρ ἴῃ ἰδ οσοηξεπίϊοη [πα΄ {ῃ 6 δἴγη οὗ 
ΘΥΘΙῪ ῥορκὺ 15 ἴο δηϊθογίαϊη, ηοὺ ἴο ἱπβίσαοί ; ἱπά θᾶ 
16 ννἱβεϑὺ οὗ ἴῃς νψυῦευβ οἢ ΡΟΘ ΤΥ 840, οὐ {Π6 οοῃ- 
ἵγαγυ, ὑμδῖ ροσίγυ ἰβ ἃ Κίπα οὗ δ] επγθηΐασυ ΡΒ] οβοργ. 
Βυΐ ἰαΐεν οὐ 1 5}4}}] τεΐαϊε Εἰγαϊοβίθηθβ δ ρυδαῖεν 
Ἰεηρσῖη, ἤδη 1 οοταα ἴο 5Βρεδκ οὗ ΗἩοιηοὺ δραΐη. 

11. Εὸν ὑπθ6 τωοχιθηὺ ψῆδῦ 1 ᾶνα δἰγεδαγ βαἰὰ ἰς 
ΒυΠΠοϊ πῦ, 1 ὮορΕ, ἴο βϑῆον ὑπαὶ Ηουηδν νγὰ8 [Π6 ἤτϑὶ 
ϑεορταρῆεσ. Απά, ἃ5 Ἔν ΣῪ οὴ6 πον, ἵΠ6 ϑ σΟΘ 5808 
οὗ Ηοτλοῦ ἰπ σἝΘΟΡΤΑΡΗΥ ΕΓ ἷθοὸ ποῖδθ]θ τπθη δηᾶ 
αν αν νυ ΡΒΠ]ΟΘορηγ. Ἐγαϊοθῦμθηθα ἄθοϊαγαβ ὑπαὶ 
16 ἢγϑὺ ὕννο βυσοθββοῦβ οἵ ΗοιηοΥ γα Απαχι δ Πα ., 
ἃ ΟΡ] δπᾶ 6 ]ον -οἰτίζεη οὗ ΤΏ Δ] 65, δἀηᾶ Ηδοδΐδειβ 
οἵ ΜΙΠεἴυϑβ; ὑπΠᾶὺ Απαχίτηδπαθν νγὰβ ὑπΠ6 ἢγϑὺ ἴο ρὰὈ- 
᾿Ι5ἢ ἃ σαορτδαρῃ οι] τὴᾶρ, δηα ὑμπᾶὺ Ἡδοδΐίδευβ Ἰεδ 
ῬδΠΪπα Ηΐμ ἃ ψοΥΪς οἢ σ'εορταρῇγ, ἃ ψοὺκ Ρε]ενεὰ ἴο 
θὲ Πἰβ Ὀγ τϑᾶβοῃ οὗ [18 βία]  ἴο ὨΪ5 Οὔ Π6Γ νυ τη ρ5. 

12. Αϑβϑυγεαϊν, ἤόυναναυ, ἔμ γα 5 Ὡδ δα οὗὨ Ἔπογοῖο- 
Ρϑεαϊΐς Ἰδαχπίηρ ἴῸΣ ὑΠ6 βῖυαγ οὗ ρσεαορταρῆν, ἃ5 ΔΩΥ 
ΤΏ ἢᾶνα ἰγεδαγν 5ἰαϊθα ; δῃα Ηἱρρδγοῆυβ, ἴοο, ἰπ ἢ15 
τηϑαιῖβε ἡ ραϊηδὲ Εγαϊοδίλοηαδ, ΘοΥΤ ΘΟ Ό]Υ βλονβ [πᾶ 1 18 
᾿π ροβ51 016. ΤῸΓ ΔΠΥ τηᾶῃ, ψν ὨοΊ ΠΟΥ Ἰαυτδ ΟΥ 50 ἢ 18 Υ, 
ἴο αὐϊαίπ ἴο ἴῃς γεαυϊϑθίζαε Κηον]εάρε οὗ ρεορυάρῃγ 
ννπουῦ [πε ἀοἰεγτηϊπαύοη οὗ ἴῃ 6 Βδανθηὶγ Ροά 65 δπᾶ 
οὗ ἴμε6 δα] ρθεθ ψῃΐσῃ πᾶν Ῥδθὴ οββεινεᾶ;; [ῸΥ 
ἰπβίδῃοθ, ἰἴ 8 ἱπροόβϑῖθὶα ἴο αἀεἰοιηΐπθε ὑοῦ ον 
ΑἸοχαπάνία ἴῃ Εἰργρῖ 18 ποῦ οὐ βουΐῃ οὗ Βαρυομ, οὐ 
μον το Ὠουΐῇ οὐ δουτῃ οὗ ΒαΡυ]οη ἰὑ 15, σι ῃοαῦ ἰη- 
ναϑεραϊίοη του ρἢ [Π6 ταθδῃ8 οὗἉ ἴῃ “ οἰϊτηαῖα.᾽ 2 [ἢ 

Ἰαυπαθ ὑβγουρῇ νῦίουβ νγ6}1-ἰτονγη ρ]δοθθ, δπα ὑππ8 ουπηθα 
6108 οὗ Ἰαύ ὕμαθ ψ ον ἢ6 οδ]]6α ““ οἸἸτηδίϑ." ΒΥ τηϑδῃβ οὗ 
ὕμ6 βοϊβύϊ 184] ἀδὺ 6 ἀδίοσιϊηθα ὑπ6 να οὗ ϑαοὶ “" οἰ τη8,᾽ 
ἀἰδγθηοθα οὗ Ἰαυϊυυῆδ, δηᾶ βΒο οθ. Βιυὺ ϑύσγαϊο ι.8565 ὕΠπ6 ὑθυιὴ 
ῬΥΪΙΔΥΙΥ ἴῃ τϑἔργθηοθ ὕο ὑἢ 6 ΡΆ18116]5 οἱ Ἰαυϊύπ] 6 ὑμϑιηβϑὶνθβ. 
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ψεως" ὁμοίως τὰς πρὸς ἕω προσκεχωρηκυίας ' ἢ 
Ν ’ ΄ι )Ὶ } ’ὔ πρὸς δύσιν μᾶλλον καὶ ἧττον οὐκ ἂν γνοίη τις 

ἀκριβῶς, πλὴν εἰξ διὰ τῶν ἐκλευπτικῶν ἡλίου 
καὶ σέλήνης συγκρίσεων. οὗτος δὲ δὴ ταῦτά 
φησιν. 

18. “Άππαντες δὲ 8 ὅσοι τόπων ἰδιότητας λέγειν 
ἐπιχειροῦσιν οἰκείως προσάπτονται καὶ τῶν οὐ- 
ρανίων καὶ γεωμετρίας, σχήματα καὶ μεγέθη καὶ 
᾽ Ι , “᾿ ’ 
ἀποστήματα καὶ κλίματα δηλοῦντες καὶ θάλπη 
καὶ ψύχη καὶ ἁπλῶς τὴν τοῦ περιέχοντος φύσιν. 
ἐπεὶ καὶ οἶκον κατασκευάξων οἰκοδόμος ταῦτα ἂν 
προορῷτο καὶ πόλιν κτίζων ἀρχιτέκτων, μή τί γε 
ὅλην ἐπισκοπῶν τὴν οἰκουμένην ἀνήρ' πολὺ γὰρ 
τούτῳ προσήκει μᾶλλον. ἐν μὲν γὰρ τοῖς. μικροῖς 

Ἁ Ἁ δ ν Ἅ χωρίοις τὸ πρὸς ἄρκτους ἢ πρὸς νότον κεκλίσθαι 
παραλλαγὴν οὐ πολλὴν ἔχει, ἐν δὲ τῷ παντὶ 
κύκλῳ τῆς οἰκουμένης, τὸ ὁ πρὸς ἄρκτον μὲν μέχρι 
τῶν ὑστάτων ἐστὶ τῆς Σκυθίας ἢ τῆς Κελτικῆς, 
μέχρε δὲ τῶν ὑστάτων Αἰθιόπων τὰ πρὸς νότον" 
τοῦπο δὲ παμπόλλην ἔχει διαφοράν. ὁμοίως δὲ 

Ἁ Ἁ 9 29 » 3 »“" Γ ιν Φ καὶ τὸ παρ᾽ ᾿Ινδοῖς οἰκεῖν ἢ παρ᾽ Ἴβηρσιν ὧν 
τοὺς μὲν ἑῴώους μάλιστα, τοὺς δὲ ἑσπερίους, 

3 ’ 3 , “ τρόπον δέ τινα καὶ ἀντίποδας ἀλλήλοις ἴσμεν. 
14. Πᾶν δὲ τὸ τοιοῦτον ἐκ τῆς τοῦ ἡλίου καὶ 

τῶν ἄλλων ἄστρων κινήσεως τὴν ἀρχὴν ἔχον καὶ 

1 προσκεχωρηκυίας, ΟΟΥΔΑ1Β, ἴογῦ προπαρακεχωρηκυίας. 
3 εἰ, Οογαΐβ, ἴονῦ ἥ, αἷῦοσ πλήν; Μοίῃρϊα ζο]ονίηρ. 
δ δέ, ΟΔβαῦθοη ἱπβουύβ, αἴσου ἅπαντες. 
ὁ χὺ πρὸς ἄρκτον μέν, ΟΟΥΔΙΒ, ἴον πρὸς ἄρκτον μὲν τό. 
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16 Ἰδοῦ, Μὰ οδηποῦ δοουγαίαὶν ἢχ ροϊηΐβ {Πδὺ 116 
αὖ ναυγίηρ αἸβίδῃοαβ ἔγουα 8, μα ῦμον ἴο {Π6 εαβὺ ΟΥ 
1Π6 νγεβῖ, Ἄχοθρὺ ὈΥ ἃ σοῃῃραγίβοη οὗ ὑπ6 δο] 0565 οὗ 
ἴῃ βὰπ δᾶ {πὰ τηοομ. Ταῦ, [Πδη, 15 δὶ ΗΙΡρδτ- 
οἤυ5 858γ8 οἡ δε βυβ]εοῦ. 

18. ΑἸ] ἴμοϑβε ψῆο υπαογίακε ἴο ἄδβοῦῖρε {δὲ 
αἸβυϊσυ δηϊησ ἔδαϊαχεθ οὐ οουπίγεβ ἀδνοῖα βρθοίδὶ 
αὐϊοηῦ]ου ἴο ΔΘΓΓΟΠΟΙΩΥ 8Πα σ᾽ ἝΟΙΛΕΟΙΓΥ, ἴῃ ἘΧΡ] δἰ ηρ' 
τηδύζευβ οὗ βῆδρο, οὗ 851Ζε, οὗ αἰἸδίδηδεβ θεΐνεθη ροϊηΐβ, 
δηά οὗ “ οἰ τιδῦα,᾽ 88 ψνῈ6}} ἃ5 τηδίζευβ οὗ ἢδαῦΐ δπα Ἵο]ά, 
ΔΗ, ἴῃ σαηογαὶ, {16 ῥΘου] ]Υ0165 οὗἨ {Π6 δίπμοβρμοσα. 
Ιηαδεά, δῃ διομίϊεοῦῖ ἴῃ οοηδίγιοὔηρ ἃ ἢουδ86, ΟΥ̓ Δἢ 
ΘΩΡΊΠΘΕΥ ἴῃ Του παϊηρ ἃ οἰὔγ, ἡγοῦ] τα ῥγον 5: 0. ΤῸΥ 
811 ὕΠ686 σοῃπα [1008 ; 8Πα 8}} [Π6 τχοσα ψου]ὰ ἐπα Υ ΡῈ 
ΘΟ ΒΙἀἜΥεα ὈΥ ὑΠ6 δ ψῃΟ86 ρυχνίενν δα ργδςοδα [Π6 
ὙνΠ016 ἱπμ 1164 ψΜοΙ]ὰ ; ον ὑΠ6Ὺ σΟΠσΟΥ Πΐπὶ τ ΟΥῈ 
ὕΠδπ ΔΉ ΘΙ 6156. ὙΠ τς ἀγϑὰ οὗ 5128}} οσουῃίσγίθϑ ' 
1ῦ ᾿νΟΙν 68 ΠΟ ΨΕΥΥ͂ ταδί αἸβου ΡΆΠΟΥ ἰξ ἃ ρίνθη ρ]866 
θῈ δἰταδῖεα τότ τοννασαβ ἴῃ 6 πουῦῃ, ΟΥἩ ΤΟΤΕ τον 8 
ἀπὸ βδουΐῃ ; Ρυὺ ψΏδη {Π6 ἃγθᾶ 15 ὑπαὶ οὗ 16 ψῇο]6 
τουπηα οὗ Π6 ἱπμδριϊθα ψου]ά, [6 πουῖῃ οχιίεπαβ ἴο 
ὑῆς τεπλοῦΐα οοῃῆποβ οὗ δογίῃϊα δπα (ε] ἴοα,2 δηὰ [6 
βου ἴο {Πη6 τεπλοῖα σοηῇηθβ οἵ ΕἰΠΙορία, δπα {Π6 
αἰβδεγεπος θούνθθη ὑΠ|686 ὕνγο βχύγθιηβϑ ἰ8 νΘΡῪ ργοδῦ. 
Τῆς βϑῖὴθ ἱὑπίηρ [ο]45 ἴσα 4180 8ἃ8 τεράγαθ ἃ Τη8 5 
᾿νίηρ ἴῃ [παᾶ]8 οὐ Πρ 6τῖδ ; {πΠ6 ὁη6 ΘΟ ΕΥ 5 ἴῃ ἴΠ6 ΤᾺΥ 
δαϑδῦ, ἀπα {Π6 οὔμϑὺ 8 ἰπ ἴῃς ἔν ψεβῦ; ἱπάβεά, [πε Ὺ 
ΔΥ͂Θ, ἴῃ ἃ 856η56, ἴῃε δηϊροαᾶδβ οὗ ἜἽδοῦ οὔδευ, ἃ5 
Κηονν. 

14. Ἐνενγυμίηρ οὗὨἨ {Π18 ΚΙπά, βἴποθ 1Ὁ 18 οδυβεα Ὀγ 
π6 τηονετηεηΐ οὗἁὨ {Π6 δὺη δπα {Π6 ΟΥΠΘΥ βίδυϑ 85. ψγ6]] 

1 σιῃδὺ 15, ΌΥ ἃ Θομῃρδγίβοῃ οὗ ὕῃα οὐβογνδύϊοῃβ οἵ ὕΠ6 581} 
ΘΟ ρθ6, πιδαθ ἔγοτγῃ ὑθ αἰ ἔδγθηῦ ροϊηύὺθ οὗ οὐβογνδίίοῃ. 

2 ἘΓΔΠΟΘ, ΔΡΡυοχίχηδύθι νυ, 
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ἔτι τῆς ἐπὶ τὸ μέσον φορᾶς, ἀναβλέπειν ἀναγκάξει 
πρὸς τὸν οὐρανὸν καὶ πρὸς τὰ φαινόμενα παρ᾽ 
ε [4 ς [φὶ ἰφ 3 ’᾽ Ἁ ’ὔ’ 3 ἑκάστοις ἡμῶν τῶν οὐρανίων" ἐν δὲ τούτοις ἐξαλ- 
λάξεις ὁρῶνται παμμεγέθεις τῶν οἰκήσεων. τίς 

ἂν οὖν διαφορὰς τόπων ἐκτιθέμενος καλῶς καὶ 
ἱκανῶς διδάσκοι, μὴ φροντίσας τούτων μηδενὸς 

δ᾽ ἐπὶ , ἡ γὰρ εἰ μὴ ὃ ὸ ὰ τὴ μηδ᾽ ἐπὶ μικρόν; καὶ γὰρ εἰ μὴ δυνατὸν κατὰ τὴν 
ς ’ Ν ᾽ Φ 4 ΓᾺ Α 

ὑπόθεσιν τὴν τοιαύτην ἅπαντα ἀκριβοῦν διὰ τὸ 

εἶναι πολιτικωτέραν, τό γε ἐπὶ τοσοῦτον, ἐφ᾽ 
ὅσον καὶ τῷ πολιτικῷ παρακολουθεῖν δυνατόν, 

προσήκοι ἂν εἰκότως. 
1ὅ, Ὁ δ᾽ οὕτω. μετεωρίσας ἤδη τὴν διάνοιαν ΄ 

3 ἌᾺ [τ 3 ὔ ΨἌ [4 οὐδὲ τῆς ὅλης ἀπέχεται γῆς. φαίνεται γὰρ γε- 
λοῖον, εἰ τὴν οἰκουμένην γλιχόμενος σαφῶς ἐξει- 
πεῖν τῶν μὲν οὐρανίων ἐτόλμησεν ἅψασθαι καὶ 
χρήσασθαι πρὸς τὴν διδασκαλίαν, τὴν δ᾽ ὅλην 

ΓοῚ ’ φ 3 “4 4θ᾽ ε Ρ ’ὔἤ,δλλ: 

γῆν, ἧς μέρος ἡ οἰκουμένη, μήθ᾽ ὁπόση, μήθ 

ὁποία τις, μήθ᾽ ὅπου κειμένη τοῦ σύμπαντος κό- 
σμου, μηδὲν ῖ ἐφρόντισε' μηδ᾽, εἰ καθ᾽ ὃν μέρος 
οἰκεῖται μόνον τὸ καθ᾽ ἡμᾶς, ἢ κατὰ πλείω, καὶ 3 
πόσα" ὡς δ᾽ αὕτως καὶ τὸ ἀοίκητον αὐτῆς πόσον 
καὶ ποῖόν τι καὶ διὰ τί. ἔοικεν οὖν μετεωρο- 

[.] ’ [.] “Ὁ 
λογικῇ τινι πραγματείᾳ καὶ γεωμετρικῇ συνῆφθαι 
τὸ τῆς γεωγραφίας εἶδος, τὰ ἐπίγεια τοῖς οὐρα- 

1 μηδέν, ΟὐΥαΊ5, ἴογ μηθέν ; Μαίΐπεαῖκα [ο]]οννίηρ ; Ὁ. ΜΈΏΠ6Υ 
Ἀρργονῃρ. 

,) Οοταὶβ ἀθ]ϑῦθθ Ὀθέουθ καὶ πόσα, Μοίποϊίκο [οἰ] ουσίπρ. 
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ἃ5 ὈΥ ὑπεῖὶν ὕθηάθπμου ἴονναγαάβ ἴῃ 6 οδηΐγα,, σΟΙΏΡ6]5 
5 ἴο Ιοοῖ ἴο 1Π6 νδυ]ὺ οὗ ἤδᾶνεῃ, δηα ἴο ορβοῦνα ὑΠ6 
ΡΒεποαθῆᾶ οὗ ἴῃς μδανθηΐϊν Ὀοαΐεβ ρθουν ἴο ΟὟΥ 
ἱπατνί Δ] ροβὶ οἢ8 ; Δηα ἴῃ [ἢ6 56 ρῃθῃογηθηᾶ Μ 866 
ΨΕΙῪ φστοαὺ νϑυϊδῦϊοηϑ ἴῃ {Π6 ροβιϊοηβ οὗ ἱῃῃαθὶ θα 
ὈΪδοθ5. 80, ἱξ πα 15 ἀρουῦ ἴο ἰγεδῦ οὗ [πε Δ Πξεγεποοδας 
βεύνθθῃ 'σουηὐγῖθθ, ΠΟῪ οδη ἢδ ἀἴδβοιιδ8 ἢἰβ βυθ)]θοῦ 
σον ον δηᾶ δα δαυδίοὶυ ἰἢ ἢς ᾿δ5 ρϑϊα πὸ αὐϊεηϊοη, 
Θ᾿ ΒΌρογἤο Α}]γ, ἴο δὴν οὗ {Ππ686 τραύζουϑ ἢ ΕῸΣ Ἔνθ 
1 τὸ Ρα ἱπῃροββίθ]α ἰῃ ἃ ὑγεδίϊδα οἵ ὑπ15 παΐυσε, θδοδαβα 
οὗ 8 πανίηρ ἃ ργϑδίϑυ Ῥϑδυίηρ Οἡ 1 γ8 οὗ βἰδΐε, ἴο 
τηᾶῖκα νουυἱ ίηρ᾽ 56 ΘΠ ΑΠν δοουναῖα, ἰῦ ψ}1}} παΐυγ- 
Αγ Ὅς Δρργοργῖαῖε ἴο Ἃ0 80, δὖ ἰϑαϑβῦ ἴῃ 80 ἴδ 88 6 
τδ ἰη ΡυΡ]ἷς 118 18 8016 ἴο ἔο!]ον ὕμε ὑμπουρῦ. 

15. Μοτθονϑσ, [ῃ6 τῶδῃ ψῇῆὴο 88 οποα ἴῃυ85 ΠΠΠοὰ 
ἢϊ58 ὑπουρῃ ἴθ ἴο [Π6 ἢδάνθῃβ Ψ}1}] ΒΓ ΕΪῪ ποῖ ΠΟ] δ]ἱοοῦ 
ἔγοτα π6 βαυῦῃ 85 ἃ ψγ0]6 ; ἴον ἰὖ 15 ορνίουβ! Υ δρβυγα, 
1 ἃ τάδῃ ΨΠ0 ἀεβίγεα ἴο ρσίνε ἃ οἱθᾶῦ δχροβί το οὗ 
ἴπ6 ἱπῃαριϊεα νου μα νεπίυγεα ἴο ᾿ΔΥ Πο]ὰ οἵ 
{Π6 Το] οϑῦαὶ θοαΐθ5 δῃα ἴο 86 ὑπ θῶ ἴο {πῸ ρυγροβοϑ 
οὗ ἰμϑιγυοϊοῃ, δηα γοὺ Ὠδα ρεαϊα πὸ αἰϊζεπίϊοη ἴο {Π6 
Θασ ἢ 85 ἃ ψ ἢ0]6, οὗ ψῃϊοῖ {Π6 ᾿ημαριϊοα ψου]ᾶ ἰς υΐ 

ἃ ἃ Ρρατῦ--- ΠΟΙ [ΠῸΓ 5 ἴο ἰΐβ 51Ζ6, ΠΟΥ 105 ΟΠ γϑοῦευ, ΠΟΥ 108 
Ροβιτοη ἴῃ ἴΠ6 υπίνουβθ, ΠΟΥ νὴ ψγν ῃ ῦ ον [ῃς νου]ὰ 
58 ᾿Π ΠΑ [64 ΟὨΪΥ ἴῃ ἴπΠ6 οπα ραγῦ ἴῃ ψ ]οἢ γα Πἶνε, ΟΥ 
ἴῃ ἃ Πυθ6 Ὁ οὗ ραᾶγΐίβ, δπα 1 50, ΠΟῪ ΤΏΔΩΥ 80 ἢ ρᾶγῖβ 
ὑΠ6Υ6 δῖα; δῃα Ἰ᾿ἰκουν δε ον ἰασρα ἴπ6 ὑπ᾿ ῃαθίϊοα 
Ρατὺ 18, ψν δῖ [5 παΐαγα 18, Δηα Ὧν [Ὁ 15 ἈΠΙ ΠΑΡ ᾿6α. 
Ὁ ΘΘϑῖηβ, ἴμεη, [ῃδὺ [Π6 βρεοΐδὶ Ὀγδηοῦ οὗ “εορΎ ΡΥ 
ΤΟρΡγΓβθΐβ ἃ ὑπίοη οὗ τηθὑθογοοργ 2 δηα ρϑοιηθῖνυ, 
βίποα ἰὉ υπΐΐο5 ἰευγεϑῦσαὶ δα ο6]6ϑ018] ΡΠ πο ὴἃ ἃ5 

1 8.66 8 20 ([0] ον ἱηρ), διὰ ἱοοὐποία. 
2 ΤΏ Οατοοὶς ογὰ ἤθγθ πο] 68. ΟἿἿ βοΐθῃοα οὗ δβϑύγοῃοπιν 

85 γ0ὁ6}} 28 ΟἿἿ 5οΐθῃοθ οὗ τηϑύθογοϊορσυ. 
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’ ’ ᾽ Ψ ς 3 φ ΝΜ 3 Ν νίοις συνάπτον εἰς ἕν, ὧς ἐγγυτάτω ὄντα, ἀλλὰ 
μὴ διεστῶτα τοσοῦτον, 

ὅσον οὐρανός ἐστ᾽ ἀπὸ γαίης. (1. 8. 16) 

16. “Φέρε δὴ τῇ τοσαύτῃ πολυμαθείᾳ προσθῶ- 
μεν τὴν ἐπίγειον ἱστορίαν, οἷον ζῴων καὶ φυτῶν 
καὶ τῶν ἄλλων, ὅσα χρήσιμα ἢ δύσχρηστα φέρει 
γῆ τε καὶ θάλασσα" οἶμαι γὰρ ἐναργὲς ἂν γενέ- 
σθαι μᾶλλον ὃ ὃ λέγω. πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα παρα- 
σκευαί τίνες εἰς φρόνησιν μεγάλαι" τῷ μαθεῖν 
δὲ τῆς χώρας τὴν φύσιν καὶ ἕῴων καὶ φυτῶν 
ἰδέας προσθεῖναι δεῖ καὶ τὰ τῆς θαλάττης" 
ἀμφίβιοι γὰρ τρόπον τινά ἐσμεν καὶ οὐ μᾶλλον 
χερσαῖοι ἢ θαλάττιοι.2 ὅτι δὲ καὶ τὸ ὄφελος 
μέγα παντὶ τῷ παραλαβόντι τὴν τοιαύτην ἱστο- 
ρίαν, ἔκ τε τῆς παλαιᾶς τὼ δῆλον καὶ ἐκ 
τοῦ λόγου. οἱ γοῦν ποιηταὶ φρονιμωτάτους τῶν 
ἡρώων ἀποφαίνουσι τοὺς ᾿ἀποδημήσαντας πολλα- 
χοῦ καὶ πλανηθέντας" ἐν μεγάλῳ γὰρ τίθενται 
τὸ “ πολλῶν ἀνθρώπων ἰδεῖν ἄστεα καὶ νόον 
γνῶναι (Οα. 1. 3), καὶ ὁ Νέστωρ σεμνύνεται, διότι 
τοῖς Λαπίθαις ὡμίλησεν, ἐλθὼν μετάπεμπτος 

τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης" καλέσαντο γὰρ αὐτοί. 
(1. 1. 310) 

καὶ ὁ Μενέλαος ὡσαύτως, 

Κύπρον Φοινίκην τε καὶ Αἰγυπτίους ἐπαληθεὶς 
Αἰθίοπάς θ᾽ ἱκόμην καὶ Σιδονίους καὶ Πβε θονΣ 
καὶ Λιβύην, (Οα. 4. 88) 

1 ῬίοοοϊοΒ γοδᾶβ δηᾶ ρυπούυδίοβ μεγάλαι: τῷ μαθεῖν δὲ τῆς 
χώρας τὴν φύσιν καὶ (ῴων καὶ φυτῶν ἰδέας προσθεῖναι δεῖ καὶ τὰ 
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θεηρ᾽ νΘΥΥῪ ΟἸ]ΟΒΘΙΥ το]αϊοα, δηα 'π ΠΟ 86 η86 βεραταϊεά 
ἴτοα δδο οὐδοῦ “85 ἤθάνθῃ ἰβ Πὶρῃ ἅὔονε {δε 
οᾶγὶῃ.᾽ 

16. ΥΥέε}}, ΠΠ δ η,, ἴο ὑΠ15 ἐπογοϊοραρᾶϊο Κπον]εᾶρε ἰοὺ 
5 δα ἰεγγαϑῦυαὶ Ὠϊδίονγ---ἰδὺ 5, ὕπε ἰδίου οὗ 
Δ Ϊηγ8}5 ἃ πα ρ]Δηΐβ ἃπα ἐνουυ ῖηρ᾽ 56] ΟΥ ΠΑΥΤΩΡΙ] 
ὑπιδῦ 15 ργοάυςσδα Ἀγ Ἰδηᾶ οἵ 568 ({Π|5 ἀδβηϊτίοι ψ}}}}, 1 
ὉΠ πΚ, πλάκα οἶδα ψ μᾶῦ 1 τλθϑη ὈΥ “ἐδυγαβίτδὶ ἢ]15- 
ἴΟΥΥ .), ἴῃ ἔδοϊ 4}} βοῇ βἰυαίθθ ἅγα ἱπηροχίδηϊ ἃ8 
ΡΥΘΙ ΑΙ ΠΑΥΥ Π6Ὶρ5 ἰοναγα οομηρίεῖα υπᾶεγοίδπαϊηρ. 
Απὰ ἴο {πΠϊ5 Κπον]εάρε οὗὨ ὑπεῸ παίαυσε οὗ {πε δηά, δπά 
οὗἩ ἴδε βρεςοΐβϑ οὗ δηΐϊγμδ]5 δηᾶ ρ]δηΐθ, να τηυβὺ δα ἃ 
Κηον]δάᾶρε οὗ 411 ὑπαὶ ρεγϊδϊηβ ἴο Π6 86; Ὁ ἴῃ ἃ 
5656 γγὲ ἀγ6 διηρῇῃ])Ἵου5, Δηα 6] Ομ ρ ΠΟ τόσα ἴο {π6 
απ ὑμδη ἴο {πε 58εὰβΔ. Τὺ [6 επηθῆϊ 15 σγεαὺ ἴο 
ΔΏΥΟΠΘ ΨηὴΟ ᾿)85 Ὀδοοιηδ Ροβϑοϑθθα οὗ ἱπέογτηδϊιου οὗ 
115 ομαγδοῖθυ, 15 αν ἀθηῦ μοῦ ἔγοιῃι δῃοϊεηὺ ὑγδα] 05 
8 Πα ἔγοια γθάβοη. Αἴ δῃγΥ τᾶῖθ, [με ροεῖβ ἀθοίαγε ὑμδῖ 
{Π6 νυ ἱβεϑὺ ἤϑῦοθβ ψεσα ὕποβα ψνῆο ν᾽ βὶ [6 ΤΔ ΠΥ ΡΪ8 668 
8Δηα γτοδιηξδα ονοῦ {πε ψου]ᾶ ; ἕον πε ροεῖβ τερδγσα 1ὖ ἃ5 
ἃ δτιοδῖ δοβίθνομλθηῦ ἴο πᾶνε “βεϑὴ ἴδε οἰδίεβ δπᾶ 
Κηοόνσαι {86 ταϊπα5 οὗἩ Ἰδην τηθη.Ὁ Ναδῖου Ροδβὺβ οὗ 
Βανίηρ ᾿νε διηοηρ ἴῃς 1 ρίῖπδε, ἴο νι οτὰ ἢδ πᾶ 
ϑοηξ 85 δὴ ἰηνὶ εα σασϑῖ, “ ἔγομχ ἃ αἀἰβίδηϊ ἰδηα δῇἴαγ--- 
ἔογυ οὐ ὑμϑιηβεῖναβ ἘΠΕΥ͂ Βυιημηοη δα τηθ. Μεμαΐδιβ, 
ἴοο, τ Δ Κ68 ἃ 5᾽Π}1187 οδϑῦ, ἤθη ἢδ 5805 : “1 τοδηγθα 
ον Ογρευβ δηᾶ Ῥῃορηίοϊα δπα Εἰσγρῦ, 8δπα οδῃης ἴο 
ἘΠΒΙΟΡΊ Δ ἢ5 δπα 5] ἀοη Δη5 δηα ΕΓοια ίδηβ δηα [ὐγὰ "ἢ 

τῆς θαλάττης, ἴοῦ μεγάλαι τῷ μαθεῖν τῆς χώρας τὴν φύσιν καὶ 
ζῴων καὶ φυτῶν ἰδέας. προσθεῖναι δὲ καὶ τὰ τῆς θαλάττης ; 
Οσ. Μάϊϊογ, ϑὐογγοιῦ, ἀρργονίηρ. 

3.4. ΜΠΠδὺ ὑγδῆβροβοα ὑῃ6 ψογάβ πάντα γὰρ τὰ...ἢ θαλάττιοι 
ἴο 015 ρίωσθ ἔτοπι ἃ ροβίὑϊοῃ Ὀϑΐοσε καὶ τὸν Ἡρακλέα (11η6 9, 
Ρ. 30); 4. ομχοι, δὐθγγθυῦ, δρργονίωρ. 
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προσθεὶς καὶ τὸ ἰδίωμα τῆς χώρας," 
Ψ ϑ Ν ΝΜ) Α , ἵνα τ᾽ ἄρνες ἄφαρ κεραοὶ τελέθουσι" 

τρὶς γὰρ τίκτει μῆλα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτον. 

ἐπὶ δὲ τῶν Αὐγυπτίων Θηβῶν" 

(τῇ πλεῖστα φέρει ζείδωρος ἄρουρα" (Θά. 4. 229) 
καὶ) 

αἵ θ᾽ ἑκατὀμπυλοί εἰσι, διηκόσιοι δ᾽ ἀν᾽ ἑκάστην 
ἀνέρες ἐξοιχνεῦσι σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν. 

{{ι. 9. 388) 
Ἃ Ν, « ’ .Ν 3 Ν σι ΜᾺ 3 ’ 

καὶ τὸν Ήρακλεέα εἰκὸς ἀπὸ τῆς πολλῆς ἐμπειρίας 
τε καὶ ἱστορίας λεχθῆναι 

μεγάλων ἐπιίστορα ἔργων. (Οά. 21. 26) 
ΝΜ 9 δὲΡ “Ἢ. Ἂ ’ Ἁ 3 ἴω ), ἔκ τεῦ δὴ τῆς παλαιᾶς μνήμης καὶ ἐκ τοῦ λόγου 
μαρτυρεῖται τὰ λεχθέντα ἐν ἀρχαῖς ὑφ᾽ ἡμῶν. 
διαφερόντως δ᾽ ἐπάγεσθαι δοκεῖ μοε πρὸς τὰ 
νῦν ἐκεῖνος ὁ λόγος, διότε τῆς γεωγραφίας τὸ 
πλέον ἐστὶ πρὸς τὰς χρείας τὰς πολιτικάς. χώρα 
γὰρ τῶν πράξεών ἐστι γῆ καὶ8 θάλαττα, ἣν 
οἰκοῦμεν" τῶν μὲν μικρῶν μικρώ, τῶν δὲ μεγάλων 
μεγάλη: μεγίστη δ᾽' ἡ σύμπασα, ἥνπερ ἰδίως 
καλοῦμεν οἰκουμένην, ὥστε τῶν μεγίστων πρά- 
ξεων αὕτη ἂν εἴη χώρα. μέγιστοι δὲ τῶν στρατη- 
λατῶν, ὅσοι δύνανται γῆς καὶ θαλάττης ἄρχειν, 
ἔθνη καὶ πόλεις συνάγοντες εἰς μίαν ἐξουσίαν 
καὶ διοίκησιν πολιτικήν. δῆλον οὖν, ὅτι ἡ γεω- 
γραφικὴ πᾶσα ἐπὶ τὰς πράξεις ἀνάγεται τὰς 

1 Α ΜΗ]δὺ ὑσαηβροβθβ ὑμ6 γογὰβ προσθεὶς καὶ τὸ ἰδίωμα τῆς 
χώρας ἴο ἰῃϊδ8 ὈΪδοα ἔτοιῃ ἃ ροβὶὑϊοη αἴίζοσ τελέθουσι; διιογγοίῦ 
ΔΡΡΓΟΝΙΗΖ. 
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---ἀηάᾶ αὖ [Π]5 ροϊηὺ ἢς δα ἀδα [ῃεπ αἀἰδυϊποϊίνα ρθουν 
οἵ τη6 σουηΐγυ ---- ψ Π ΘΓ Ἰδτρ5 ἃγα Πογηδα ἴγοιῃ ὑΠ6 
υέγυἢ ; ἴογ ἴπϑτὲ {πε εὐγεϑ γϑδη τητος ψ  Πῖη {Π6 [8]] 
οἶτοϊα οὗ ἃ γϑαγ.᾿᾿ Απᾶ ἴῃ βρϑαϊκίπρ οἵ ΤΉ ΘΡα5 ἰῃ Εργρῖ, 
ἢ βᾶγ8 ὑπαὶ Εἰσγρὺ ἰ5 [6 σοιηΐγυ “δ τα δαυΐῃ [6 
σταϊη- σῖνον γί ο] 45. ΠΘΥΡ5. ἴῃ Ρ]Θ νυ "; δπᾶ ἃραὶῃ 6 
Βᾶγ8: “ΤΠΕΡ6Β οὗ ὕπε Ἀυπατεα ραΐεθβ, ἤθμοα 58}}Υ 
ἴοι ὕννο υπάτοα ννδυυίουβ ὑΠγου σὴ δ8ς}}, ψν ἢ ΠΟΥΒ65 
δα οΠατίοῖβ.᾿᾿ Απὰ ἄου]655 1Ὁ ννγὰ8 θθοδιιβα οὗ Ηϑυὺ- 
86]68᾽ ψν]ὰς Ἔχρογίθποα δηα ᾿ἱηξογτηδίίοη {Πδὺ ἩοΙΊΟΥ 
ΒρΘ 5 οὗ ἢΐπὶ 85 ὑπ τη Ψῆ0 “86 Κηον]εάρε οὗ 
δτεδὺ δἄνεηζυγαβ.᾽᾿ Απᾶ τὴγ σοπἰεπθοῃ, τηδας αὖ [ῃ6 
οὐδοῦ, 15 Βαρρογίεα ὈΥ ΓδΆβοη 85 ψν}6Ὲ}} ἃ8 ὈΥ δῃοϊθηΐ 
᾿δαϊ το. Απα {πΠδὺ οὔ οΥ δυριμηδηΐ, 1Ὁ 56 6.5 ὕο 16, 
ἷς δΔαδυςςεα ν᾽ ἢ ἐβρϑοΐαὶ ἴοσοα ἴῃ τεΐεγεησα ἴο ργθϑθηῖ- 
ἄδγ σοπαϊθοηβ, πϑιη θυ, ὑπαὶ [πε στγεαΐευ ρᾶτῦ οὗ ρεο- ᾿ 
ΘΊΔΡΗΥ 5ΌΡΒοσνεβ πε 6665 οὗ βἴδαξεβ ; [0Υ [6 βεβηδ οὗ, 
1Π6 δουν 65 οὗ βίδίεβϑ 15 Ἰδηά δᾶ 868, [με ἀνθ] ηρ- ᾿ 
Ρἶδος οὗ ῶδῃ. 7Τ]16 566 ῃ6 ἰδ 5:81} ψ ἤδη {86 δούϊν! 65, 
[6 οὗὨ 5724}} ἱπηρογΐδῃοθ, δῃᾶ ἰαῦραὲ ψῃ θη ΓΠ6Υ ἅγ6 οὗ 
ἴαῦρα ἰδιυροτίδηοο ; πα {Π|ὸ Ἰαγααϑβὺ 15 Π 6 βοθηδ [Πδὖ διὰ- 
Ὀγδοθβ 41] {116 τεϑὺ (νν ΐς ἢ να 6411 ὈὉγ ἴΠ6 5ρθοΐδὶ ἤδηπλα 
οὗ “16 1 Παρ τεά νοῦν] α᾽᾽), ἀπα {Π|5, ἐπεγεΐονθ, ψου]Ἱὰ 
μὲ ἴΠε βοεπα οὗ δοῦν, 68. οὗ {1 Ἰαγρεϑὺ ἱ᾿τωρογΐϑῃςα. 
Μογδθονθῦ, πε σγοαϊαϑῦ ρσΈ πο Γ8]5 ἀγα ψ Ππουὺ Ἔχοθρίοι 
6 ΨΗΟ ΔΓ6 806 ἴο Ποϊ] βύναυ ονδὺ ἰδπᾶ δ):α 568, Πα 
ἴο υπῖτο παϊοηβ Δ οὐὐ65 ὉΠ6ῦῖΘΥ οπα ρονουπιηθηΐ δηὰ 
ΡΟΪ 64] δάπηληϊβταϊϊοη. [ὑ 15 [πογοΐοσε ρ]δὶπ δῇ 
ΘΘΟΡΤΆΡΗΥ 85 ἃ Ψ}Π0]6 [88 ἃ α΄γεοῖ θεϑδιίηρ ρου ἴΠ 6 
δοίν! [165 ΟΥ σογη Δ 6175 ; ἴον 1 ἀθβοῦῖθα 5. σοι  Π ἢ ὔϑ 

3 ἔκ τε, Μοίμποκο, ἴον ἐκ δέ. 
8 ἡ, Οογαὶβ ἀοϊούθθ, θοΐίογθ θάλαττα; Μοίποϊκο 1ο]]ονίην ; 

Ο. Μά]]ον δρρσγονίῃρ. 
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ἡγεμονικάς, διατιθεῖσα ἠπείρους καὶ πελάγη τὰ 
μὲν͵ ἐντός, τὰ δὲ ἐκτὸς τῆς συμπάσης οἰκουμένης. 
πρὸς τούτους δὲ ἡ διάθεσις, οἷς διαφέρει ταῦτα 
ἔχειν οὕτως ἢ ἢ ἑτέρως, καὶ γνώριμα εἶναι ἢ μὴ 
γνώριμα. βέλτιον γὰρ ἂν διαχειερίξοιεν ἕκαστα, 
εἰδότες τὴν “χώραν ὁπόση τις καὶ πῶς κειμένη 
τυγχάνει καὶ τίνας διαφορὰς ἴ ἴσχουσα, τάς τ᾽ ἐν 
τῷ περιέχοντι καὶ τὰς ἐν αὐτῇ. ἄλλων δὲ κατ᾽ 
ἄλλα μέρη δυναστευόντων καὶ ἀπ᾽ ἄλλης ἑστίας 
καὶ ἀρχῆς τὰς πράξεις προχειριξομένων καὶ ἐ ἐπεκ- 
τεινόντων τὸ τῆς ἡγεμονίας μέγεθος, οὐκ ἐπ᾽ ἴσης 
δυνατὸν οὔτ᾽ ἐκείνοις ἅπαντα γνωρίξειν οὔτε τοῖς 
γεωγραφοῦσιν' ἀλλὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον πολὺ 
ἐν ἀμφοτέροις καθορᾶται τούτοις. μόλις γὰρ ἂν 
τὸ ἐπ᾽ ἴσης πάντ᾽ εἶναι φανερὰ συμβαίη τῆς συμ- 
πάσης οἰκουμένης ὑπὸ μίαν ἀρχὴν καὶ πολιτείαν 
ὑπηγμένης" ἀλλ᾽ οὐδ᾽ οὕτως, ἀλλὰ τὰ ἐγγυτέρω 
μᾶλλον ἂν γνωρίξοιτο. καὶ προσήκοι 1 ταῦτα διὼ 
πλειόνων ἐμφανίξειν, ἵ ἱν᾿ εἴη γνώριμα" ταῦτα γὰρ 
καὶ τῆς χρείας ἐγγυτέρω ἐστίν. ὥστ᾽ οὐκ ἂν εἴη 
θαυμαστόν, οὐδ᾽ εἰ ἄλλος μὲν ᾿Ινδοῖς προσήκοι 
χωρογράφος, ἄλλος δὲ Αἰθίοψιν, ἄλλος δὲ 
᾿ Ἑλλησι καὶ Ῥωμαίοις. τί γὰρ ἂν προσήκοι 
τῷ παρ᾽ Ἰνδοῖς γεωγράφῳ καὶ τὰ κατὰ Βοιω- 
τοὺς οὕτω φράζειν, ὡς Ὅμηρος" 

ἵ θ᾽ ὙὝρίην ἐνέμοντο καὶ Αὐλίδα πετρήεσσαν 
Σχοῖνόν τε Σκῶλόν τε' (1. 2. 496) 

ἡμῖν δὲ προσήκει: τὰ δὲ παρ᾽ ἾΙνδοῖς οὕτω καὶ 
τὰ καθ᾽ ἕκαστα οὐκέτι. οὐδὲ γὰρ ἡ χρεία 

1 προσήκοι, Οὐ. ΜΆΙΠοΥ, οα ΜΩΒ. δυο Όγ. 
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δΔηα 5685---πηοὔ ΟὨΪΥ [ἴῃς 5685 ἰη58146 ἴἢς ᾿ἰπλϊΐ5 οὗὁἩ 8 
ὙΠ018 ἱπῃδοϊεα ψου]Ἱᾶ, θυΐ 4'8ο {πο8ὲ ουἱδίάς Π656 
᾿πῖϊ8. Απα ὑπ ἀδβουιρύίνη ν ἢ ϊο ἢ σοορΊΆΡΗΥ ρίὶνοϑ 
5 οὗ ᾿πηρογΐδηςε ἴο {Π656 γβθῃ ΨῆΟ ἃΓ6 Θοποοιηδα 85 ἴο 
ΜΠ ΘΌΠοΥ [ἢϊ5 οὐ ὑμδῦ 15 80 οὐ οὐμουννδο, 8η6α νοῦ Υ 
Κηονι ΟΥὁἹ ἈΠΚποόνῃ. ΕῸΥ ὑππ5 ὑΠ6Ὺ δ τηδηᾶρα ὑπ 6 Ὶγν 
νου 5 ΔΙΔΙΥ8. 1 ἃ ΤΟΥ δα ἰϑίδοϊουυ τηδηηογ, ἢ ΠΘῪ 
Κῆονν ΠΟΥ͂ ἰδύρα ἃ σου ΓΥ 8, πον ἰὉ 1165, ἃ ννῆδὶ 
86 15 ὈΘΟΙ] 165 εἰμεν οὗὨ ΒΥ οὐ 501]. Βαῖ με- 
οδι56 αἰ δγθηῦ Κίηρδ γα] ἴῃ αἰεγεηΐ αυδιῖεογβ οὐ ὑπ 6 
γγΟ]α, δμα ΟΑΥΤῪ οὐ [ἢαὶν δουινι165 ἔγοτα αἰβεγεηὶ 
σοηἴγα 5 ΔΠ6α ϑἰδυυηρ-Ροϊηἶδ, Δηα ΚΕΟΡ Ἔχιίεπαϊηρ [ἢ 6 
βμογάογς οἵ ὑπαὶ διλρί γε 5, Ὁ 18. ἱπρόβϑι0 16 εἰμεν ἴον 
ἔποὰ ΟΥ᾽ ἴὉΓ φεδορυδρῆθιβ ἴο θὲ ΘαυΔ]Υ ἔδυ ΠΥ 
ψ ἢ 41] ρᾶγίβ οὗ ὑμῃε νου]ᾶ ; πδυ, [Π6 ρῇγαβε “του 
ΟΥ̓ 655 ἰ5. ἃ ἴδυ]ϊῦ τησοῦ ἰὴ ανίαεποθ ἴῃ Κίηρβ 
Δα σεορτάρῆθυβ. Εον ὄνϑῃ ἰζ [Π6 ψ 8016 ἱπῃδρί τε 
γνοΥ]α ἔοιτηθα οπῈ δ Ρῖγα ΟΥ βίδαϊθ, ἰὃ ψουἹὰ ΠδγαΪν 
[0]]οὸνν ὑμαῦ 81} ραγίβ οὗ ὑμαῦ διηρῖγε ψου]ᾶ θὲ βαυ8}}γ 
ψ6}} Κηονῃ ; ΠΥ, ἰδ ψου]Ἱα ποῦ ΡῈ ἴσια ονθῃ ἴῃ ὑμαῖ 
οα56, υῦ {Π6 ΠΘΆΓΟΥ γαρίομβ νου]Ἱα ΡῈ "εΐζεν Κποννῃ. 
Αμπὰᾶ ἴὃ ψου]Ἱὰ Ὀὲ αυϊΐα ΡτόΌραὺ ἴο ἀδβοῦῖρα {686 τεὸ- 
σἰοηβ ἴῃ ρτοαῖον αδίδ!, ἴῃ οὐθυ ἴο τχϑκα ὑθϑιη 
πον, ῸΣ ὉΠΟΥ͂ ἃΓ6 4150 ΠΘΔΓῈΥ ἴο πε πδεαβ οὗ [6 
βίαϊθ. ἸΒογαΐοσε Ὁ νοῦ ]α ποὺ Ὀ6 τοιλδυκ0}}]6 ὄνθη 
ΙΕ οὴδ ῬδΘύβοὴ ΨΕΈΕΙῈ ἃ ΡΙΓΟΡΘΙΓ ΟΠΟΙΟΡΎΔΡΠΘΥ ἴον {Π6 
[παΐδη5, δποῦθον ἴον [6 ΕΠΗϊορίδηβ, δηα 5111] δ οῦΠ 6 Υ 
ἴον ἴη6 Οτεοῖκβ δπα βοιηδηβ. ΕῸΣ ὄὌχϑηρὶθ, ψ ῃδγαΐῃ 
νου ]Ἱα 10 ΡῈ ΡὈΤΌΡΟΥ ἴον {Π| 1618} σοοργάρμον ἴο δα ὰ 
ἀεῖΑ:]5 ἀρουῖ Βορούία βϑοἢ 85 Ἡσαῦ σῖνεβ: “ΤΠ 6β6 
γΟΥῈ ΠΟΥ ὑπαὶ ἀννε]ξ ἴῃ ΗἩγτία πα στοοκὺ Δ΄Ἐ0}15 δηα 
ΘΟΠΟΘΙῺ5 Ἀπηα Βοο] 5 ὃ ΕῸΥ πὸ {Ππ656 ἀδἴδ1}5 ἃγα ργο- 
ΡΕΥ; ναὶ ψὨδη 1 σοομηα ἴο ὑγεαῦ [παᾶϊᾶ 1 8 πο ἸΟΏΡΘΥ 
ῬΓΙΌΡΘΓΙ ἴο δα β0οἢ ἀεὔαϊ]5 ; δ)πά, μὰν δος, ἈΠ γ ἀοε8 
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) ’ὔ 9 Ψ [οὶ ’ὔ’ ἐπώγεται" μέτρον δ᾽ αὕτη μάλιστα τῆς τοιαύτης 
ἐμπειρίας. 

11. Καὶ τοῦτο καὶ ἐν μικροῖς ἔνδηλόν: ἐστιν, 
οἷον ἐν τοῖς κυνηγεσίοις. ἄμεινον γὰρ ἂν θηρεύσειέ 
τίς εἰδὼς τὴν ὕλην, ὁποία τις καὶ πόση: καὶ 
στρατοπεδεῦσαι δὲ καλῶς ἐν χωρίῳ τοῦ εἰδότος 
3 4 ἴο ἐ ΄΄ 3 » ζω 

ἐστὶ καὶ ἐνεδρεῦσαι καὶ ὁδεῦσαι. ἀλλ᾽ ἐν τοῖς με- 
γάλοις ἐστὶ τηλαυγέστερον, ὅσῳπερ καὶ τὰ ἄθλα 

’ ΄ὰ 3 ’ : ᾽ δ. 2 μείζω τὰ τῆς ἐμπειρίας καὶ τὰ σφάλματα τὰ ἐκ 
τῆς ἀπειρίας. ὁ μέντοι ᾿Αγαμέμνονος στόλος τὴν 
Μυσίαν ὡς τὴν Τρῳάδα πορθῶν ἐπαλινδρόμησεν 
αἰσχρῶς. Πέρσαι δὲ καὶ Λίβυες, τοὺς πορθμοὺς 
ὑπονοήσαντες εἶναι τυφλοὺς στενωπούς, ἐγγὺς 
μὲν ἦλθον κινδύνων μεγάλων, τρόπαια δὲ τῆς 
3 ’ φ , ς Ἁ ἴον ’ 

ἀνοίας κατέλιπον: οἱ μὲν τὸν τοῦ Σαλγανέως 
τάφον πρὸς τῷ Εὐρίπῳ τῷ Χαλκιδικῷ τοῦ σφαγ- 
έἔντος ὑπὸ τῶν Περσῶν ὡς καθοδηγήσαντος φαύ- 
λως ἀπὸ Μαλιέων ἐπὶ τὸν Εὔριπον τὸν στόλον" 
οἱ δὲ τὸ τοῦ Πελώρου μνῆμα, καὶ τούτου διαφθαρ- 
έντος κατὰ τὴν ὁμοίαν αἰτίαν" πλήρης τε ναναγίων 
ἡ Ἑλλὰς ὑπῆρξε κατὰ τὴν ἘΞέρξου στρατείαν, 
καὶ ἡ τῶν Αἰολέων δὲ καὶ ἡ τῶν ᾿Ιώνων ἀποικία 
πολλὰ τοιαῦτα πταίσματα παραδέδωκεν. ὁμοίως 
δὲ καὶ κατορθώματα, ὅπου τι κατορθωθῆναι 
συνέβη παρὰ τὴν ἐμπειρίαν τῶν τόπων' καθάπερ 
3 »“" " ᾽ ΄» ς49 , ἐν τοῖς περὶ Θερμοπύλας στενοῖς ὁ ᾽᾿ Ἐφιάλτης 

1 ἔνδηλον, Μαάᾶν!ρ, ἴον μὲν δῆλον. 
3 ἀνοίας, [6 ΜΗΜ. τοδάϊηρ 18 γΓαεβίογθα, ἴοῦ Οδβδι οι Β 

ἀγνοίας ; Οὐ. Μύ]16Γ ΔΡΡγονίηρ. 
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ποῦ ὑγρὰ ἰ---δὸἂηα αὐ] γ ἀρονα 41} ὑπίηρδ 15 οὐῦν βἴδη- 
ἀαγὰ ἴῃ δι ἰγ108] τηδιυζουβ οὗ ὑΠ|15 Κη. 

17. ΤῊΣ ΟΥ̓ οὗ ρεορταρῆν ἰπ πλαϊζευβ οὗ 5128} 
ΘΟΠΟΘΙΏ, 8180, ἰ5α αυϊΐα ανϊἀδηῦ; [ῸΣ ἱπβίδποθ, ἴῃ 
Βυπθίηρ. ΔΑ δυηΐεν Ψ1] θὲ πλοσα βοΘββϑ Ὁ] ἰὼ {πΠῈ 
οἰδθα 1 ἢ6 Κπονβ {πὸ σἤδγδοῖθυ δπα ὄχίθηϊ οὗ μ6 
ογεβϑῦ ; δῃα ἀρϑίη, ΟὨ]Υ οὔθ ψὴο Κπονβ ἃ Υερίοῃ οδῃ 
δανδηϊδρεοιβὶν ροἰζοἢ οδτρ πα ῦο, οὐ βεῦ δὴ διριϑῇ, 
ΟΥ̓ ἀἰγεοῖ ἃ πιο. Τῆδ ΟΠΠ1γ οὗ σἜΘΟΡΎΔΡΗΥ 15 Τ ΟΥῈ 
σΟμϑρίοιοιβ, ΠΟΘνΟΥ, ἴῃ ρσγεαὺ υπαάεγίακίηρθ, ἴῃ 
ΡΙΌΡΟΥ ΠΟΙ 8ἃ5 ἴῃς ρμῥιΐζεβο οἵ Κηον)εᾶρε δηὰ {πε ! 
ἀἰδαβίθβ ὑμαῦ στεβυ]ξ ἔγομπι. Ἰρῃοσδηοα ἃ΄6 ργϑδίαγ. 
Τῆυβ Αρδιβθιηηοη δηα ἢΪ5 ἤδεὺ ταναρεα Μγϑίδ ἴῃ ἴῃς 
ρμεϊοῦ ὑμαῦ τἢ νὰβ Ττου-Δηα, δηά οδιηθ ὕδοῖς Ὠοτης 
ἴη αἴβρταθθ. Αμῃηά, ἴοο, με Ῥεγβϑίδηβ δῃηα ἴῃς [1 γδῃ5, 
ΒυΣταϊϑίηρ ὑμαὺ [6 8 γαϊῦ5 σσεσα ὈΠΠπα 4116 γ8, ποῦ ΟὨΪΥ 
ΟΆΠ16 ὩΘΔΡ βργοδΐ με 75, θαὺ πεν ἸΘΙ͂Ρ ὈΕ πα ὑμ οι 
ΙΔΘΙΊΟΥ8]5 οὗ {πε Ὶν [Ο]]Υ, ἔογ ὑπ Ῥευβίδηβ ταϊβεα ἴῃ 6 
ἴουἷ οὐ 6 Επασρυθ θᾶ ΟΠ δ]οῖθ ἴῃ Ποποὺν οὗ 
ΘΑΙσδηΘ α5, ἤοτ ὑΠ6Υ Ἔχεουϊδα ἴῃ ἴῃς Ρε] εἶ {πα Πα 
ἢ ὑγεδοῃθγοῦϑὶν οοπαποῖεα {πεῖν δεῖ το ὑπὸ ΟἹ ἢ 
οὗ Μα]15 1 ἴο ἴῃς Ελασίρυ5, )ἀμα πὸ ΕΠ γδη5 ἐγεοϊεα [ἢ 6 
τ] ΠτηΘηὗ ἰῃ ἢὨοποὺν οὗ Ρεϊογαβ, πόα ΠΥ ρμῥυΐ ἴο 
ἀθαῖῃ ἴου ἃ βἰ τα δ ὺ γθάβϑοὴ 3: Δηαἃ αγθθοα νγ8ἃ5 σονοχοα 
ν ἢ σστθοκϑ οὗ να 586]18. οἡ ἴπ6 οοσοδβίοῃ οὗ {Π6 δχ- 

τ βλυγάμνν οι ς  ἐρν ν 

Ρεαϊοι οὗ Χουχοβ; πᾶ δραΐῃ, ἴἢ6 οο]οπΐθβ βοηῦ οὐδ᾽ 
Ὀγ ἴῃς ΑροἸίδηβ δῃηὰ ὈΥ πε Ιομΐϑηβ ἢᾶνα γ5ῃη6α 
ΤΩΔΏΥ ΘΧΘΙΏΡΪ65 οὗ 5: 1}}8᾽ Ὀ]απᾶθυθ. ΤἬΘΓα ἢᾶνα α]50 
θδθη οᾶ565 οὗ βυσορβϑβϑ, ἱπ Ὑν ] ἢ βυσοθθθ ννὰ8 ἀὰς ἴο 
δοασπαϊηΐδηοα ἢ ἴΠ6 ταρίοηϑ ᾿ηνοϊνεα ; ἔον ᾿πβίϑηςθ, 
αὖ ἴΠε ρ885 οἵ ΤἬ δ ρΥ]δα ἰὐ 15 βα]α πὰὶ ΕΡὨ14]068, 

1 Ταιηῖβ. 8388 9. 9. 9. 
2 Ῥεϊογιιβ ὑγιϑᾶ ἴο οοπάποῦ 086 ΟΔγυμδριηΐδη8 ὑΠγουρ ἢ ὑ88 

δύχαϊῦ οὗ Μοββίῃδ. 
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λέγεται δείξας τὴν διὰ τῶν ὀρῶν ἀτραπὸν τοῖς 
Πέρσαις ὑποχειρίους αὐτοῖς ποιῆσαι τοὺς περὶ 
Λεωνίδαν καὶ δέξασθαι τοὺς βαρβάρους εἴσω 
Πυλῶν. ἐάσας δὲ τὰ παλαιά, τὴν νῦν Ῥωμαίων 
στρατείαν ἐπὶ Ἰ]αρθναίους ἱκανὸν ἡγοῦμαι τούτων 
τεκμήριον' ὡς δ᾽ αὕτως τὴν ἐπὶ Γερμανοὺς καὶ 
Κελτούς, ἐν ἕλεσι καὶ δρυμοῖς ἀβάτοις ἐρημίαις 
τε τοπομαχούντων τῶν βαρβάρων καὶ τὰ ἐγγὺς 
πόρρω ποιούντων τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ τὰς ὁδοὺς 
ἐπικρυπτομένων καὶ τὰς εὐπορίας τροφῆς τε καὶ 
τῶν ἄλλων. 

18. Τὸ μὲν δὴ πλέον, ὥσπερ εἴρηται, περὶ} τοὺς 
ἡγεμονικοὺς βίους καὶ τὰς χρείας ἐστίν: ἔστι δὲ 
καὶ τῆς ἠθικῆς φιλοσοφίας καὶ πολιτικῆς τὸ 
πλέον περὶ τοὺς ἡγεμονικοὺς βίους. σημεῖον δέ" 
τὰς γὰρ τῶν πολιτειῶν διαφορὰς ἀπὸ τῶν ἡγεμο- 
νιῶν διακρίνομεν, ἄλλην μὲν ἡγεμονίαν τιθέντες 
τὴν μοναρχίαν, ἣν καὶ βασιλείαν καλοῦμεν, ἄλλην 
δὲ τὴν ἀριστοκρατίαν, τρίτην δὲ τὴν δημοκρατίαν. 
τοσαύτας δὲ καὶ τὰς πολιτείας νομίζομεν, ὁμω- 
νύμως καλοῦντες ὡς ἂν ἀπ᾽ ἐκείνων τὴν ἀρχὴν 
ἐχούσας τῆς εἰδοποιίας" ἄλλοις γὰρ νόμος τὸ τοῦ 
βασιλέως πρόσταγμα, ἄλλοις δὲ τὸ τῶν ἀρίστων, 

1 περί, Οο)οῦ, ἔογ πρός. 
2 τὰς χρείας ἐστίν. ἔστι δὲ καί, Μεοϊηοἶκα, ἴον τὰς χρείας" ἔτι 

δὲ καί; Οορεὺῦ ἰηἀοροηάθηθν, Ο. Μύ]]6Σ ἀρργονίωῃρ. 
8. ἄλλοις, Μδανὶρ, ἴογ ἄλλος ; Α. οροὶ δρργονίῃηρ. 

1 ὕμᾶον Αὐυρυδβύυϑ δηα ΤΊ ρου πὸ Ἐοιηδῃ ΔΓῺΥ ἱηνααοα 
Ῥαυίῃϊδ, Δρραγθηῦυ. ύγαθο τηυϑῦ ὈῸ {πὶ πἰκίηρ οὗ ὕπο οδιη- 
Ῥδΐζῃ οὗ ΟΥ̓αββιι8 οὐ' οὗ ὑῃμδῦ οἵ Απίοῃν---οὐ οὗ Ὀούμι οδιηρδίψζῃβ. 

2. ΤῊ οὠηρδῖσῃ οὗ Ὠγαβιβ, Δρραυθηῦ νυ, νν ἰοῖ ἢ6 οαυτϊθα οἱ 
111 18 ἀθαῦϑ πη 9 Β.Θ.ὄ. Βαῦ Ἰ ΝΙοβοΒ ὕΠΘΟΥΥ Ὀ6 δοοδθρίθα 88 
ἴο ὑμ6 ὑἱπ)6 ψ θη δύταθο νγεοίθ (860 Ζπέγοαπιείϊοπ, ὈρΡ. χχὶν Ε.), 
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ὈΥ 5ῃονίηρ ἴῃ6 Ῥεγβίδῃβ ἴπ6 ραῦθναυ δοΐοβθθ ὑπ6 
τηοπηἰδίπη8, ρυΐ Τδοπίἀαθ 8Δη6] ἢϊ8 ἔχοορβ δὖ ὑπμεὶγ 
ΙΏΘΓΟΥ͂, 8π4 Ὀγουρῃΐ ὑΠ6. Ρουβίδηβ βουΐῃ οὗ ΤἬὭϑιιηο- 
ΡῬΥ]Δ6. Βιυῖὺ Ἰεανίπῃρ δηϊαυϊγ, 1 θεῖον ὑπαὶ {πΠ6 
τηοάδτη οδιηρδίρη οὗ πε Ἐοϊωδὴβ ἀραϊπϑὺ ἴῃς Ρὰγ- 
ὉΠ8Π5} 18 ἃ βυηοϊθηῦ ῥγοοῦ οὗ ψῇῃᾶὺ 1 9ᾶγ, δπά 
ἸΠκον δα ὑπαὶ ἀραϊπϑὺ ὑπὸ (ὐδυτηδηβ δηᾶ ἴῃς (εἰ, 
ἴου ἱπ ὑπ6 Ἰαϊζεῦ οἂδαὲ 6 Ῥδυραυίδῃβ σαι θα οἢ ἃ 
ϑΌΘΥΠ]α Ὑναυΐατα ἴῃ ϑυγϑιαρϑ, ἴῃ ρδὶ}}} 655 ἔογθϑῖβ, δηᾶ 
ἴῃ ἀεβογῖβ ὃ; δηά ὑῃ6γ τηδάς {πὸ ἱρῃπογδηῦ Βογηδῃβ 
μα]ίονε ἴο "ὈῈ ἔὰἃγ δᾶ ψῇῃδῦ ννὰβ ΤϑΔ]]} ΠΟΥ αἱ 
πᾶ, δηᾶ ἱκορὺ ὑβει ἴῃ ἱρπόσδηος οὗ πε τοδάβ δηάᾶ 
οὗἩ {πὸ ἔδο  }10165 ἔου ῥγοσιυτίπρ ῥΡγον βίο δηα οὔμου 
ΠΘΟΘ55 0685. 

18. Νον 78 8ἃ5 ἴπῸ ργξαῖου ραγὺ οὐ ρεορυρῇῃν, 85 
Ι Πᾶνε 5814, ἢδ5 ἃ θδαυΐῃρ οἢ ἴῃς 16 δῃα ἴΠ6 πϑϑαᾶβ 
οΥὗἨ ΤᾺ ]6 78, 80 8150 οθϑ [πε σγεϑαῖδν ραγῦ οὗ [Π6 ὉΠ ΘΟΥΎῪ 
οὗ εἰῃϊοβ δῃᾶ {Π6 ὑΠΘΟΥΥ οὗ ρο] ἶο5 ἤᾶνα ἃ ὑδαγίπρ 
οὐ ἴδε 116 οὗ τυ]εσβ. Αμπά {Π|ὲ ργοοῦ οὗ {ἢ158 15 πε 
ἴαλοῖ ὑπ ννεὲ ἀἰβυϊρυθ ἴῃς αἰ δγεποθβ ρεΐνεεη ἴῃς 
οοηδυϊαἰοηβ οὗ βίδίεβ ὈῪ ἴῃ 6 βονθυειρηῦαα ἴῃ {088 
βίαϊθϑ, ἴῃ ὑπαὶ να 9411] ομῈ βονθυείρηϊΥ [ἢ 6 ἸΠΟΠΔΥΟὮΥ 
ΟΥ ΚΙΏΡΒΠΙΡ, δηοῦθεῦ {πὰ αὐ ϑῖοοσδου, δηᾶὰ 58{}]]} 
Δ ποῦ 6. {16 ἀδηηοοσδου. Απμπα ψα Πᾶνα ἃ σοΥΤβροπα- 
ἱῃρ ΠΌΡΟΣ οὗ σοηδίϊ υϊίοηθ οὗ 5ἰαϊεβ, νηοῦ να 
ἀεβίρσηδία ΡΥ. ὕΠ6 πᾶπιεβ οὗἁ {Π6 βονογείρῃηὔθβ, υθοδαδα 
ἰ 15 ἔγοτῃ ἔπεβα ὑπαὺ ὑΠῈῪ ἄἀσεγίνε ὑμ6 ἔππαάδιηθηΐαὶ 
ΡΥΪΩοΙρΙ] 6 οὗὨ {ΠΗ Ὶ Ή}Ὁ βρεοϊῆς παΐῃτα ; ῸΣ ἴῃ ὁπ 6 ΘΟ Υ 
ὑῃ6 ν}} οὗ ἴῃς Κίηρ ἰ5 Ιανγ, ἴῃ δμοῦθεν ὑΠ6 Ψ1]] οὗ 
ἔμοβα οὗ σῇ οβῦ τη, δηᾶ ἰῃ δηοῦμον [Π6 ψ]]] οὐ 1Π6 

ΟΡ ἰδ 0ῃὃὸ δον σὑϑίθγθηῃοθ ψγὰ8 ἰηϑεγ θα ἴῃ ἃ γον βοα δαϊϊοη 
ϑδθουῦ 18 Α.Ὁ. (Ρ. Χχν), ὑπθὴ γγὸ πιὶρηῦ βϑαπιθ ὑμπδῦ 8] βίοι 
8 τηδᾶθ ὕο 86 ἀοδυγιούΐοη οὗ ὑπ6 Ἐοπιδη Ἰορίομϑ ὑπ θὺ ἅγια 
ἴῃ 9 Α.Ὁ.--ἰο ψίοι δύσαθο γοΐθγϑ ἴῃ 7. 1. 4. 
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καὶ τὸ τοῦ ) δήμου. τύπος δὲ καὶ σχῆμα πολιτείας 
δ νόμος. διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὸ δίκαιον εἶπόν τίνες 
τὸ τοῦ κρεΐττονος συμφέρον. εἴπερ οὖν ἡ πολι- 
τικὴ δι Ὧν περὶ τοὺς ἡγεμόνας τὸ πλέον 
ἐστίν, ἔστι ὲ καὶ ἡ γεωγραφία περὶ τὰς ἡγε- 
μονικὰς χρείας, ἔχοι ἄν τι πλεονέκτημά καὶ αὐτὴ 
παρὰ τοῦτο. ἀλλὰ τοῦτο μὲν τὸ πλεονέκτημα 
πρὸς τὰς Αἱ Τὰν 

19. Ἔχει ἐ τινα καὶ θεωρίαν οὐ ἀ συν ἡ 
πραγματεία, τὴν μὲν τε νικήν τε καὶ μαθηματικὴν 
καὶ φυσικήν, τὴν δὲ ἐ ἐν ἱστορίᾳ καὶ μύθοις κειμένην, 
οὐδὲν οὖσι πρὸς τὰς πράξεις" οἷον εἴ τις λέγοι τὰ 
περὶ τὴν ᾽Οδυσσέως πλάνην καὶ Μενελάου καὶ 
Ἰάσονος, εἰς φρόνησιν μὲν οὐδὲν ἂν συλλαμβάνειν 
δόξειεν, ἣν ὁ πράττων ζητεῖ, πλὴν εἰ καταμίσγοι 
καὶ τῶν γενομένων ἀναγκαίων τὰ πα αδείγματα 
χρήσιμα' διαγωγὴν δ᾽ ὅμως πορίξοι ὧν οὐκ ἀνε- 
λεύθερον τῷ ἐπιβάλλοντι ἐπὶ τοὺς τόπους τοὺς 
παρασχόντας τὴν μυθοποιίαν. καὶ γὰρ τοῦτο ζη- 
τοῦσιν οἱ πράττοντες διὰ τὸ ἔνδοξον καὶ τὸ ἡδύ, 
ἀλλ᾽ οὐκ ἐπὶ πολύ' μᾶλλον γὰρ σπουδάζουσιν, ὦ ὡς 
εἰκός, περὶ τὰ χρήσιμα. διόπερ καὶ τῷ γεωγράφᾳ 
τούτων μᾶλλον ἠ ἐκείνων ἐπιμελητέον. ὡς 
αὕτως ἔχει καὶ περὶ τῆς ἱστορίας καὶ περὶ τῶν 
μαθημάτων' καὶ γὰρ τούτων τὸ χρήσιμον ἀεὶ 
μᾶλλον ληπτέον καὶ τὸ πιστότερον. 

1 Τ|ιΘὸ ἀοβηϊίϊοῃ βου θοὰ ἰο ΤἈγαβυγήδοῆιβ, Ρ]δύοβ Κο- 
»ιιῖϊς, 1. 12. 

3 δίγαρο 885 ἰῇ πιϊηᾶ 18 ὑΠΘΟΣΥ (γῇ ] ἢ ἢ6 οὔὔθη ὑδίζθβ 
οοοδϑίοῃ ἴο ὉΡΠΟ]4) 88 ὕὅο ὕἤϊπθ οοπιραγαῦϊνα τηγύπῃο8] δηᾶ 
Ὠἰϑύουοδὶ ο]πηθηΐδβ ἰη Ηοτηοῦ δηα οὔποσ ροθϑίϑ. 
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Ρεορῖὶθ. [1 15 ὑῃ6 ἰὰνν ὑπαὶ σίνεβ. [6 ἴγρε δῃᾶὰ τῆς 
ἔοστη οὗ ὑῃς οοηϑιϊδαξίοπ. Απά ἴον ὑπδὺ γεᾶβοῃ βοιὴξ 
αᾶνε ἀεβηεα “7υ5ἴϊος ̓ δ5 “ τῆς ἱπιεγεϑὺ οὗ 186 τηοσα 

᾿ ΡΟ ΟΡ]. 1 [ΙἔῚ {Π6η, ΡοΙο4] ΡΒ] ΟΘΟΡἢν ἀ68]5 
ΟΠ ΘΗ σὴ πε γυ]εῦθ, δᾶ 1 σἝορτΑΡΗΥ ΒΌΡΡ]ο5 
ἴῃ6 περάβ οὗ ἴῃοβε συ ]οῦθ, ὑπθη σοορτάρῃῆν ψου]ά 
866 ἴο ᾶνα βϑοῖὴθ δαἀνδηΐαρε οὐδοῦ ΡΟ] 1 |ς 8] βοίθηςα. 
ΤῊΙΒ δαἄναπίαρε, Βονγανου, ἢ85 ἴο ἀο ψη ργδοίϊςσ. 

19. Αμπᾶ γεῖ,8 νοῦΐκ οὐ φεορταρῃυ 8150 ἱνοϊνοβ 
ἱβεοτυ οὗἁ πὸ ταθᾶῃ νδῖμθ, ὑπε ὑβΘΟΥΥ οὗ [Πς ἀγῖβ8, οὗ 
τηδὶῃοιηδίϊοβ, Δπα οὗἁὨ παῖ γ8] βοίθπμοθ, 85 ΨΜ6]}} 85 ἴῃς 
Ποῦ ψ]οἢ 1165 ἰῃ ὑῃε 6145 οὗὨ ΒΙβΙΟΥΥ δηά ταγτ ἢ 2 
-ἰβουρῇ ταγίμβ μάνα ποι ΐηρ ἴο ἄο ψι ἢ ῥτγδοίϊςα ; 
ἴον ἰπηβίδῃηςθ, 1ἔ ἃ τηδῃ βῇῃου]α [611 {π6Ὸ βἴοιγ οὗ {π6 
δ ἀογίηρο οὗ Οαγββοὺβ Οὐ ΜεῃσΪδυβ οὐ «450, ἱΐ 
νοῦ α ποῦ θὲ ὑπουρῃῦ ἰμὰὺ ἢ6 νγᾶβ σρδ τίη ΔΗΥ 
οοὐτυϊτίοι ἴο [Πς ρῥγδοῦϊοδὶ νυ ἱβάοιη οἵ ᾿ἷἶβ ΒΘ ΑΓ Υ5--- 
Δηα [Πδὺ 5 ψν αὺῦ ἴῃς τηδη οὗ δἴαϊγβ ἀδειηδηᾶς--- ] 685 
δ 5ῃου]ᾶ ἱπβογῦ ὑῃ6 π56 Ὁ] Ἰαββοβ ἴο θ6Ὲ ἀγᾶνῃ ἔγουα 
ἴῃς Βαγάβῃὶρβ ἴποβεα ἤεγοοβ υὑπαογνθηῦ; 51}1}, ες 
γγοῦ ]α 6 γον αϊηρ ΠΟ τχθδῃ δπἰογίαϊπτηθπΐ ἴον {Πε 
ΘΑΓΟΥ 0 ἰδκεβ δὴ ἱπίεγεδῦ ἴῃ [ἢ6 ταρίοηβ ΠΟ 
ΓΗΒ οα τῃ6 δοθηθβ οὗ ἴῃς τωγίῃβ. Μεὴ οὗ δαί γβ 
ΔΙ ἰομπαᾶ οὗ ᾿υδὺ βοὴ δηϊεγίαϊπτηθηΐ, Ὀθθοδυβα ἴῃς 
Ἰος4} 1165 ἀγα ἴδταουβ δηα πε τηγὶμθ αὶ Ἵμδιγηΐῃρ; 
θυ ΤΠΘΥῪ οδΥ6 ἴῸΓ πὸ ρτϑαὺ διηουηΐ οὗ ἰΐ, βδίηοθ ἴΠ6Ὺ 
ΔΘ ΤΟΥ ἰηϊογαϑίθα ἴῃ νγῆδῦ ἰ5 υδεῖα!], δηα 1ἴ ἰδ αυϊῦα 
δίατΑ] δῦ ὑΠ6Υ βῃουϊὰ ΡῈὲ. ΕῸΥ μὲ τϑάβοῃ {ῃςε 
ϑεορτδρῆεσ, 480, 5ῃου]α αἰγεοῖ ἢἷ5 αἰζθηϊίου ἴο {πε 
156} γαῦμου ὑμδὴ ἴο ψῇηδὺ 15 ἔδτηουβ δηα ομδιτηϊηρ, 
ΤῊς βάστὴς ρυϊποῖρ]α ΠΟ] 5 σοοά 'ἱπ τεραγαὰ ἴο ἢ βίουΥ 
Δα τῆς τηδὶουηδίϊος) βοίθ 665 ; ὉΓ ἴῃ ὑΠ656 ὈΥΔΠΟἤἢ 65, 
8150, [δῦ ψὨ]Οἢ 15 56] δ Πα τότε ὑτασῦνοσίῃγ 5ηου]α 
ΑΙνψαγϑ θὲ ρσίνεῃ ργεσοαάδηςα. 
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20. Μάλιστα δὲ δοκεῖ, καθάπερ εἴρηται, γεωμε- 
τρίας τε καὶ ἀστρονομίας δεῖν τῇ τοιαύτῃ ὑποθέ- 
σει. καὶ δεῖ μὲν ὡς ἀληθῶς: σχήματα γὰρ καὶ 
κλίματα καὶ μεγέθη καὶ τὰ ἄλλα τὰ τούτοις οἰκεῖα 
οὐχ οἷόν τε λαβεῖν καλῶς ἄνευ τῆς τοιαύτης 

ως 3 ῦ2Δ).»“Ψ0 ν᾽ Ἁ 3 “ μεθόδον. ἀλλ᾽ ὥσπερ τὰ περὶ τὴν ἀναμέτρησιν 
τῆς ὅλης γῆς ἐν ἄλλοις δεικνύουσιν, ἐνταῦθα δὲ 
ὑποθέσθαι δεῖ καὶ πιστεῦσαι τοῖς ἐκεῖ δειχθεῖσιν, 

ὑποθέσθαι δεῖ! καὶ σφαιροειδῆ μὲν τὸν κόσμον, 
Ὶ Ά 3 ’ ΄ “ Ν , σφαιροειδῆ δὲ καὶ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γῆς, ἔτι δὲ 

τούτων πρότερον τὴν ἐπὶ τὸ μέσον τῶν σωμάτων 
φοράν: αὐτὸ μόνον, εἴ τιΞ τῆς αἰσθήσεως ἢ τῶν 
κοινῶν ἐννοιῶν ἐγγύς ἐστιν, εἰ ἄρα, ἐπισημηνά- 
μενοι ἐπὶ κεφαλαίῳ μικρά: οἷον ὅτι ἡ γῆ σφαι- 
ροειδής, ἐκ μὲν τῆς ἐπὶ τὸ μέσον φορᾶς πόρρωθεν 
ἡ ὑπόμνησις καὶ τοῦ ἕκαστον σῶμα ἐπὶ τὸ αὑτοῦ 
ΝΜ ’ 3 ᾿ ΄“ ἣ ᾽ Ν 

ἄρτημα νεύειν, ἐκ δὲ τῶν κατὰ πελάγη καὶ τὸν 
οὐρανὸν φαινομένων ἐγγύθεν: καὶ γὰρ ἡ αἴσθησις 
ἐπιμαρτυρεῖν δύναται καὶ ἡ κοινὴ ἔννοια. φανε- 
ρῶς γὰρ ἐπιπροσθεῖ τοῖς πλέουσιν ἡ κυρτότης τῆς 
θαλάττης, ὥστε μὴ προσβάλλειν τοῖς πόρρω φέγ- 

“- 3, ν 3 “ 8 ΔΌΨ 3 “ 

γεσι τοῖς ἐπ᾽ ἴσον ἐξηρμένοις ὃ τῇ ὄψει. ἐξαρθέντα 
“ ἢ “Ὁ Μ 3 , ’ ’ 3 

γοῦν πλέον τῆς ὄψεως ἐφάνη, καίτοι πλέον ἀπο- 

1 δεῖ, ἀτοβκυτγά, ἴογ δέ. 8 εἴτι, Μαάνίρ, ἴον ἐπί. 
᾿ ἐξῃηρμένοις, Μοίηοιχο, ἴοε: ἐξηρμένοις. ᾿ 

1 8366 ξοούποϊα 2, ρμᾶρθ 22. 
2 ΒΕσδΌΟ ἀ808. ὅμ6 ᾿γογὰ ἱπ 18 106 Γ8} βθηῆβ οἵ “ς Βρῇογο- 

Βῃδροάᾶ,᾽" δηᾶ ῃοῦ ἴῃ 18 σϑοπιϑύγϊοδὶ βθη8βθ6. ΤῊ βρῃϑυοι αἹ ον 
οὗ Ὁπ6 ϑαγίμβ ψγ88 δρραγθῃῦ,Υ ποῦ βυβρθοῦβα ἀη0}} ὑπ6 βθύθῃ- 
ὑθϑηῦ οθηύασγ. 86 2. ὅ. ὅ. 
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20. Μοβὶ οὗ 4]1, ἰὃ βϑϑοὴβ ἴο πι6, ΨῈ πϑεᾶ, δ8 1 
Πᾶνε 5814, σϑογηδίσυ δπα ΔΒΙΤΟΠΟΙΠΑΥ ἔον ἃ βυ )εοῦ Π|κῸ 
ΠΕΟΡΓΑΡΏΥ:; ; 84 τῆς παρα οὗ ἴδιαι ἰβ γθὰ] ᾿ηΔεβα ; ον 
νἱΠπουΐ δ. ἢ τηθὺῃοαβ ἃ5 ἔπ Ὺ οὔδσ ἰἴ 15 ποῖ Ροςβίθ]8 
δοσυγαίεὶυ ἴο ἀεσίοστηϊπε οὐγ σεοτϊμοισίοαὶ ἤρυγεϑ, 
“ οἸτααῖα 1, αἰτηθηβίοηβ, δπα ἴῃς οὔμεὺ οορπαῖς 
[Πΐηρβ; Ραυῦ δῦ 85 ἴμεϑ6 βοίθῃοοβ ῥΓῸνῈ ῸΓ ἃ5 ἴῃ 
Οὔ ΕΓ ἰγθδί 5685 411 [ῃδὺ ἢδ5 ἴο ἀο νὴ] [Π6 τηδαβυσα- 
τηδηΐ οὗ ἴῃς δαγὶἢ 85 ἃ ψο]6 8πα 85 1 τηυβὺ ἴῃ [5 
ὑγραιδβε ἴδε ἔοσ σταπιεα δῃάᾶ δοοερὺ 86 ῥγοροβι 08 
Ρτονεα ὑμεῦα, 80 1 τασδὶ ἴαϊκε ἴοὸγ ρταηϊθα ἰῃδὺ ἴῃς 
ἀΠΐν οΥΒ6Ὲ 15 ΒΡΒΘτΟΙ 4],2 πα 4150 [δῦ ὑΠ6 δαυῖ ἢ 5 5ὺγ- 
ἴος 5 ϑρῃθγοίαδὶ, δῃᾶ, ννῆδῖ 15 τηογα, 1 τηυϑὺ ἴδ κα ἴον 
ϑτδπῖεα {Ππ ἰὰνν {Πα ἰ5 ῥυΐοῦ ἴο ὑπεβ6 ὕννο ρυϊποΐρ 65, 
ΠΘΙΘΙΥ ἰπᾶὺ ἴῃς Ῥοαϊδβ ἱεπα ἰονναγὰ ἴῃς οδπίγε ὃ; 
ΔΠα 1 πεβϑα ΟὨΪΥ ἰηαϊοαῖθ, ἰῃ ἃ ὑγιθ δ μα Βυχηγη ΥῪ 
νγᾶγ, ΠΟΙΠΟΥ ἃ Ργοροβίοη σοτηε85---ἰ [Ὁ τΘ]Ὺ ἀ068 
--Ο-ΟῬἀὙὐ ΠΠΐη [ῃς τάηρα οὗ βεη56- ροσοδρί[ίοη οὐ οὗ ἱπευϊξίνε 
Κπον]εᾶρε. Ταῖκα, Ὁ Ἴχϑιρῖθ, {πε ργοροκί το ὑΠαὺ 
1Π6 φαγὶ 15 ΒΡ Ο 4]: δ γθαβ ὑΠ6 βυρρεβυύίοη οἵ {Πϊ5 
ΡΓΟΡοβί το. ΘΟΠ.65 ἴο ι.5 πηοαϊαίαὶν ἔγοσα ἴΠ6 Ἰὰνν παῖ 
μοάϊε5 ἰεπᾶ τοναγὰ [Πς6 σεηΐτε δηα μα βοῇ Ὀοαγ ἰη- 
οἸ1π65 ἴονδγα 115 ον σοηΐγα οὗ στγανὶγ, ἴΠ6 δι ρ ρα ϑυ0 ἢ 
ΘΟΙ65 ἱπητη βα δε] ἔγοια ἴῃ Ῥῃεποιηθπᾶ οὈβεγνεα δὐ 
568 Δα ἴῃ πε ΠδᾶνΘΒ ; [ῸΓ ΟἿ 56 η56-Ῥθυορθοη δηα 
αἶβο οὐ ἱπξυϊῥίοῃ οαῃ θΘᾶν ἰαϑυ ον ἰπ ἴΠ6 ]Ἰαϊίου 
456. Εσογν ἰπβίδῃςθ, Ὁ 15 οὐνίουδὶν [ῃΠ6 ουγναΐατε οὗ 
ὍΠε 568 ὑπαῖ ργενϑηΐβ 58110Ὑ8 ἔγοῃῃ βεείηρ ἀἰδίδηϊ Πρ 5 
ὑπαῦ ἀγα ρ]δοβά οἱ ἃ ἰενεὶ υ ἢ ὑπο ῖὶγ ἐγε8. Αὖ δὴν 
ταῖθ, 1 τῆς ἸΙρηϊθ ἀτὲ οἱεναῖθα ἀρονα {ῃς ᾿ἰδνεὶ οὗ ἴῃς 
6γϑβ. ὑπεν Ὀδοοπια νἱ8:0]6, Ἄνθη ὑΠουρΡῊ πε γ Ρὲ δ ἃ 

8. γα ὍΟ ΠΟΓΘ ΠΊΘΔῺΒ 8}}] 86 ΠοδνθΏ]Υ ὈοαΪϊ68. Αοοογάήϊηρ 
ἰο ἷβπ οοποθρύϊοῃ, ὕμθ οαῦίῃ!. νγῶὰβ βὑδυϊοηδσυ δῃα 811] {86 
ὨράνΘΗΪΥ ὈΟα]68 σονοϊνοα δροιῦ ὉΠ 6 δῦ ἔγοιη ϑαϑῦ ὕο νγϑϑῦ, 
Γῃη6 θαυ 8 Πδυϊηρ ὍΠ6 5816 Οοηὐγ6 88 ὑπο θυ. 
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σχόντα αὐτῆς: ὁμοίως δὲ καὶ αὐτὴ μετεωρισθεῖσα 
’ 

εἶδε τὰ κεκρυμμένα πρότερον. ὅπερ δηλοῖ καὶ ὁ 
ποιητής" τοιοῦτον γάρ ἐστι καὶ τὸ 

ὀξὺ μάλα προϊδών, μεγάλου ὑπὸ κύματος 
ἀρθείς. (Οά. ὅ. 393) 

καὶ τοῖς προσπλέουσι δὲ ἀεὶ καὶ μᾶλλον ἀπο- 
γυμνοῦται τὰ πρόσγεια μέρη, καὶ τὰ φανέντα ἐν 
ἀρχαῖς ταπεινὰ ἐξαίρεται μᾶλλον. τῶν τε οὐρανί- 
ων ἡ περιφορὰ ἐναργής ἐστι καὶ ἄλλως καὶ ἐκ τῶν 
γνωμονικῶν" ἐκ δὲ τούτων εὐθὺς ὑποτείνει καὶ ἡ 
ἔννοια, ὅτι ἐρριζωμένης ἐπ᾽ ἄπειρον τῆς γῆς οὐκ 
ἂν ἡ τοιαύτη περιφορὰ συνέβαινε. καὶ τὰ περὶ 
τῶν κλιμάτων δὲ ἐν τοῖς περὶ τῶν οἰκήσεων 
δείκνυται. 

21. Νυνὶ δὲ ἐξ ἑτοίμου δεῖ λαβεῖν ἔνια, καὶ 
ταῦθ᾽ ὅσα τῷ πολιτικῷ καὶ τῷ στρατηλάτῃ χρή- 
σιμα. οὔτε γὰρ οὕτω δεῖ ἀγνοεῖν τὰ περὶ τὸν 
οὐρανὸν καὶ τὴν θέσιν τῆς γῆς, ὥστ᾽, ἐπειδὰν 
γένηται κατὰ τόπους, καθ᾽ οὗς ἐξήλλακταί τινα 
τῶν φαινομένων τοῖς πολλοῖς ἐν τῷ οὐρανῷ, 
ταράσσεσθαι καὶ τοιαῦτα λέγειν' 

ὦ φίλοι, οὐ γάρ τ᾽ ἴδμεν ὅπῃ" ζόφος, οὐδ᾽ ὅπῃ 
ηῶς, 

οὐδ᾽ ὅπῃ ἠέλιος φαεσίμβροτος εἶσ᾽ ὑπὸ γαῖαν, 
, οὐδ᾽ ὅπῃ ἀννεῖται" (θα. 10. 190) 
» Δ" Ω 9 [ο ΦΨ ἴω 

οὔθ᾽ οὕτως ἀκριβοῦν, ὥστε τὰς πανταχοῦ συνανα- 
τολάς τε καὶ συγκαταδύσεις καὶ συμμεσουρανή- 

1 δπῃ---ὅπῃ---ὅπῃ---ὅπῃ, ϑυογτειῦ, ἔον ὅπη---ὅπη---ὅπη---ὅπη. 
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στεδῖεσ ἀἰβίδησοε ἔγτουα [Π6 ἜοΥ6 5; δπα βι πα] αν] 1 ἴΠῈ 
Ἔγεβ ὑποιάβοῖνεβ ἅτὲ αἰθναῖεα, ὑπο 5δεὲ ψῆᾶὺ ννᾶϑ5 
Ὀεΐοσε ἰην βϑῖρθ]Ὲ. ΤῊΪ5 ἰδοὺ ἰς ποῖϊδεα ὈὉγῪῚ Ηοχμθσ, 4]50, 
ἴογ βυοῇ ἴ5 ὑπ6 τιϑδηΐϊηρ οὗ πε ψοτάβ: “ἢ ἃ 
συϊοῖς ρίαπιος 8684, Ὀεΐπρ ὈΡΌΟΣΤΏΘ οἢ ἃ ρστεαῖ ψᾶνε, 
[6 88ᾶνν ὑῃ6 Ἰαπᾶὰ νεῖν ποῦ]. ᾿ὀ ὀ 80, 8'5δο, ψῆξδῃ 
Β8]ΟΥΒ ΔΙῸ ΔΡΡιοδοἢΐπρ Ἰαπα, ἰῃς αἰβεγεπΐ ρᾶγῖς οὗ 
ἴπὸ βῆοσε Ὀεοοσὴς τονδὶ θα Ῥτορυθβθίνεϊυ, ΙΏΟΓ6 δηᾶ 
ΤΉΟΓ6, Δπα ψ δὶ δ ἤγϑὶ δρρϑαγϑα ἴο μὲ ἰον-γίπρ Ἰαπᾶ 
ὅτονβ ρτδάυδ!]γ ΠΙσΉΟΥ δθᾶ πίρῆεσ. Αραΐῖη, {δε 

᾿τανοϊαϊίου οὗ {πες ἤδᾶνθη]ν Ὀοάϊΐεθ 156 εν αθηΐῦ οἢ 
ΤΏΔΗΥ στουπάσ, θαὺ 1 15 Ῥαγ συ ]αῦγ οναεπηὺ ἔτομὶ ἴῃς 
ῬΒδῃοσμθθα οὗὐὁ ἴ[Ἂἴῃ6 5υη-α18];:; δηὰ ἔτοπη {686 
ΡΒοποιμεπᾶ ΟΟΥ ἰπίυϊτινε Ἰυααρτηοηὶ [561 βυρρεδῖβ 
ἐπα πὸ δυο τανοϊυϊοη οου]Ἱα ἴαϊκα ρΙδςοα 1 τῃς εαγὶῃ 
ψ ΕΓ τοοϊδα ἴο δῃ ἱπῆπϊιϊε ἀερίῃ. 1Α5 τοράγαβ [ῃς 
“Ξ οἸ παῖδ 2, ΤΠ6Υ ἃῇὲ ἰγεαϊεα ἱπ οὖν αἰβουβδίοῃ οὗ 
1π6 Τππαρἰτεὰ Πιδιτίοϑ. 

21. Βυϊ δ τΠϊὶ5 ροϊπὺῦ γα πχυδῦ ϑδϑυσης οὔ -Παπα ἃ 
Κπον]εάρε οὗ βοιὴς τηδίζεσβ, δῃα ραγὶϊου]αῦν οὗ 4]]} 
μαὖ 15 56] ἔογῦ ἴῃς 5ἰδίεθιηδη δηᾶὰ ἴῃς σθπουαὶ ἴο 
Κῆον. ΕῸΓ ομδ 5Που]α ποῖ, ου ὑῃ6 ομδ ἢδηᾶ, ΡῈ 50 
ἱσπογαπὺ οὗ [86 Πεᾶνεὴβ δπᾶ ἔπε ροβίξίοη οὗἨ τῃς 
εδυίἢ 85 ἴο "6 δ]διτηδβα ψῇθη ἢ σουλθβ ἴο σοι ηὐγ]65 
πῃ ψν ὶσἢ βοῖὴς οὗ με σα] εβϑῦδὶ ΡῬῃθποιηθηα {πᾶΐ ἅΓῈ 
Αγ 187 ἴο νει θοαν ἢᾶνε ομδηρεά, δπα ἴο Ἔχοϊδίτη : 
“ ΜΥ ἔγπιεπᾷβ, 19, ποὺν γε Κπον ποῦ ψΏογα 15 ὑΠ6 ρ]ᾶςα 
ΟΥ̓ ἀδτκηθβθ, ΠΟΥ οὗ ἀδυγηΐηρ, ΠΟΥ ψῃετα ἴῃς 50, 
ὑπᾶὺ ρίνεβ ᾿ρῃϊ ἴο τηθη, σοθβ θθηθδίῃ {πες βαυΐ, ΠΟΥ 
ψογα 6 Υἱδ65 ; ΠΟΥ͂, Ο ἴῃς ΟΥΘΓ Βδηά, πΠ6εα οπδ 
Πᾶνε δισοῇ 50} Ὁ ΠΟΔΠΥ δοουγαῖε Κπον]εᾶρε 85 ἴο 
Κπονν ννβδῖ οομϑίθ ]δίϊοηβ τἶβα ἃπα δεῖ δῃα ρᾶ85 ἴῃς 

1. ΠἨῊ18 νγὰβ ὕῃ6 ἀοούτγϊηθ οὗ Χοϑηορθδποϑ δυά ΑΠΔΧΙΠΊΘΏΘΒ. 
566 ἔοούποίσθ 2, ρϑρθ 22, 
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σεις καὶ ἐξάρματα πόλων καὶ τὰ κατὰ κορυφὴν 
ζο [ς Ν [ον 

σημεῖα καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα κατὰ τὰς μετα- 
πτώσεις τῶν ὁριζόντων ἅμα καὶ τῶν ἀρκτικῶν 
διαφέροντα ἀπαντᾷ, τὰ μὲν πρὸς τὴν ὄψιν, τὰ δὲ 
καὶ τῇ φύσει, γνωρίζειν ἅπαντα' ἀλλὰ τὰ μὲν 
μηδ᾽ ὅλως φροντίζειν, πλὴν εἰ θέας φιλοσόφου 

’ “ » ’, Ἁ ’ Ἁ Ἁ “ χάριν, τοῖς δὲ πιστεύειν, κἂν μὴ βλέπῃ τὸ διὰ τί 
καὶ γὰρ τοῦτο τοῦ φιλοσοφοῦντος μόνου, τῷ δὲ 
πολιτικῷ σχολῆς οὐ τοσαύτης μέτεστιν, ἢ οὐκ ἀεί. 

3 Ἁ 9 Ὸὔ [4 φ ’ ΓΟ “ δὴ 9 οὐ μὴν οὐδ᾽ οὕτως ὑπάρχειν ἁπλοῦν δεῖ τὸν ἐντυγ- 
χάνοντα τῇ γραφῇ ταύτῃ καὶ ἀργόν, ὥστε μηδὲ 
σφαῖραν ἰδεῖν, μηδὲ κύκλους ἐν αὐτῇ, τοὺς μὲν 
παραλλήλους, τοὺς δ᾽ ὀρθίους πρὸς τούτους, τοὺς 
δὲ λοξούς: μηδὲ τροπικῶν τε καὶ ἰσημερινοῦ καὶ 
ζωδιακοῦ θέσιν, δι’ οὗ φερόμενος ὁ ἥλιος τρέπεται 
καὶ διατάσσει᾽' διαφορὰς κλιμάτων τε καὶ ἀνέμων. 
ταῦτα γὰρ καὶ τὰ περὶ τοὺς ὁρίξζοντας καὶ τοὺς 
ἀρκτικοὺς καὶ ὅσα ἄλλα κατὰ τὴν πρώτην ἀγωγὴν 
τὴν εἰς τὰ μαθήματα παραδίδοται κατανοήσας 
τίς ἄλλως πως δύναται παρακολουθεῖν τοῖς 
λεγομένοις ἐνταῦθα. ὁ δὲ μηδ᾽ εὐθεῖαν γραμμὴν 
ἢ περιφερῆ, μηδὲ κύκλον εἰδώς, μηδὲ σφαιρικὴν 
3 , ’ 3 ΄ι 3 [ο᾽ ἐπιφάνειαν ἢ ἐπίπεδον, μηδ᾽ ἐν τῷ οὐρανῷ μηδὲ 
τοὺς ἑπτὰ τῆς μεγάλης ἄρκτου ἀστέρας κατα- 
μαθών, μηδ᾽ ἄλλο τι τῶν τοιούτων μηδέν, ἢ οὐκ ἂν 

1 διατάσσει, Μδάνὶγ, ἴον διδάσκει. 
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ΤΟΥ ἾΔη δ ἴΠεῈ βϑῖηθ {{πΠ|]6 δυθυυν Υ ; ΟΥ̓ 85 ἴο 
Κηον {πε εἸεναύζομβ οὗ ἴμ6 ρο]65, {π6 σομϑῦθ ] δῦ] 05 
ὑπαῦ ἀγα ἴῃ {116 Ζεῦ, Δηα 811 οΟὔΠ6Γ δυο ἢ ΤΘΠΔΗρΊηρ 
ΡΒδποιθθμᾶ 858 τηθοῦ ΟἿδ ϑοοουαϊηρ 85 ἢ6 οἤδΔηρΘ8 
ἢ15 ΠΟΥΖΟΙ5 8Ππα δγοῦϊο οἶτο ] 65,1 ν μοῖμον {Πποϑὲ σΠΔηρῈ5 
)ὲ ΤΔΘΓΕΙΥ νίϑυλ)], ΟΥ δοῖιἃ] 8ἃ58 ννῈ]}. Νδν, ἢ 5βου]α 
ΡΔΥ πὸ αἰϊεῃίίομ δὖ 41} ἴο βοῖηθ οὗ ἴῃεϑε ὑπίηρϑ, 
Ὁ]685 Ὁ θῈ ἴῃ ογάδσ ἴο νίενν ἔθ 8ἃ5 ἃ ῥΒ]]οβορθου., 
Βυῖ μὲ βου] ἰδίκα βοίηβ οὐμεὺ {Πρ οὐ [αἱ [ ἢ, ] 
δνθῃ ἱἢ Πὸ ἄοσϑ ποῖ 866 ἃ γδᾶβοῃ ἔθ ἴθι ; ἴον ὑμ6 
αυεϑιϊοη οὗ οαυβεὲ5 ὑδοηρθ ἴο ὑπ6 οἰυαάεηῦ οὗ 
ΡΠΠ]ΟΘΟΡῺγ δἷομθ, ψῇθγθαβ ὕπς πἰδίθθυηδῃ ὅ065 ποὺ 
Πᾶνα δαδαιδΐε Ἰεδίϑυσε ῸΓ ταβθδγοῆ, οὐ δ ᾿εαϑδὺ ποῖ ᾿ 
ΑΙναγβ. Ηονανοσ, ὑπῈ τεδάοσ οὗ {Π]8 ὈΟΟΚ που] 
ποῦ Ὀ6 50 510}0}6-τϊπα6α οΥ ἱπα! δγαηΐ ἃ5 ποῦ ἴο ἢᾶνε 

- Ορβεσνεᾶ ἃ ρίορε, οὐ ἴπ6 εἶγοεβ ἀσαάνσῃ ΡΟ ἰζ, ΒΟ) 6 
οὗ νηοῦ ἀὺα Ρᾶγ8}16], οὔβεῦβ ἀγάννῃ δὲ τὶρῃῦ δηρ]65 
ἴο ἴπ6 ρᾶγᾺ}16]5, δᾶ 51}}} οὐ μεῦβ οὔ] ]αὰα ἴο ὑπθῖα ; 
ΟΥ̓, δραΐῃ, 50 5]10]6 ἃ5 ποῖ ἴο ἤἢᾶνε οββεινεᾶ {πὸ 
ῬΡοϑίτοη οὗ ἱτορίοβ, βεαυδῖογ, δπα ζΖοαΐδο---ἰς ταρίοη 
ὉΒτουρἢ ψ ϊοἢ ἴῃς 80} 18 θοΥπα ἴῃ [η15 Θουγ86 δηα ὈΥῪ 
Ἠ15 ζυγηῖηρ ἀδἰοσταΐῃ 65 ἴῃς αἰδγαηῦ ΖΟμ 65 πα 1 Π68. 
Εον ἢ οὔθ ἢᾶνα Ἰδαχηθά, Ἔνθ ἰῃ ἃ ΒΌΡΟΓΠΟΙΔ] ψνΑΥ, 
δρουΐ ἴῃ656 τηδύϊευβ, δΔπα δροὺΐ ἴῃς Ὠουίζοῃβ δῃηά 
δ δγοῖϊς οἶτοθβ 8η6α 411 ὑῃε οὔμεὺ πιαϊζευβ ἰδυρὺ 
ἴῃ ἴΠ6 δ]διμθηΐασυ οουγβε5 οὗ τηδὺποιηδίϊοβ, π6 Ψ}}}]} 
μα 016 ἴο {ὈΠ|ον νῇῆδῖ ἰ5 βδἰα ἴῃ {π|5 ὕοοκ. [1, 
Πονγενϑῦ, ἃ τῆδη 6068 ποῦ Κπον ἄνθη ψ] δῦ ἃ κἰγαϊρῦ 
Ἰὴ6 ͵ἴβ8, ΟΥ ἃ ον, ΟΥ̓ ἃ οἶγοϊθ, ποὺ ἴῃς αἰδγθηοα 
μεῦνζοεπ ἃ βρῃθυῖοαὶ ἃπα ἃ ρἷᾶπε βυγίαδςο, δηα 1, ἴὰ 
1π6 ἤϑάνθῃβ, 6 ἤἢδνα ποῖ ᾿δαῦμθα ὄνθὴ {6 βενθῃ 
σἴδτθ οὗ ὑῃες Οτοαῖ Βϑδσ, οὐ δηγιπίηρ 686 οὗ ὑῃμαῖ 
κἰπά, εἰἴπον ΠῈ ψ 1} να πὸ 86 ἴον {Π15 θΟΟΙ,, ΟΥ 6Ἶβ68 

1 396 9, 2. 2, διηᾶ ἰοοὐποϊζσθ. 
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δέοιτο τῆς πραγματείας ταύτης ἢ οὐχὶ νῦν, ἀλλ᾽ 
ἐκείνοις ἐντυχὼν πρότερον, ὧν χωρὶς οὐκ ἂν εἴη 
γεωγραφίας οἰκεῖος. οὕτως δὲ καὶ οἱ τοὺς λιμένας 
καὶ τοὺς περίπλους καλουμένους πραγματευθέντες 
ἀτελῆ τὴν ἐπίσκεψιν ποιοῦνται, μὴ προστιθέντες 
ὅσα ἐκ τῶν μαθημάτων καὶ ἐκ τῶν οὐρανίων 
συνάπτειν προσῆκε. 

22. ᾿Απλῶς δὲ κοινὸν εἶναι τὸ σύγγραμμα τοῦτο 
δεῖ καὶ πολιτικὸν καὶ δημωφελὲς ὁμοίως, ὥσπερ 
τὴν τῆς ἱστορίας γραφήν. κἀκεῖ δὲ πολιτικὸν 
λέγομεν οὐχὶ τὸν παντάπασιν ἀπαίδευτον, ἀλλὰ 
τὸν μετασχόντα τῆς τε ἐγκυκλίου καὶ συνήθους 
ἀγωγῆς τοῖς ἐλευθέροις καὶ τοῖς φιλοσοφοῦσιν" 
οὐδὲ γὰρ ἂν οὔτε ψέγειν δύναιτο καλῶς οὔτ᾽ 
ἐπαινεῖν, οὐδὲ κρίνειν ὅσα μνήμης ἄξια τῶν γεγο- 
νότων, ὅτῳ μηδὲν ἐμέλησεν ἀρετῆς καὶ φρονήσεως 
καὶ τῶν εἰς ταῦτα λόγων. 

28. Διόπερ ἡμεῖς πεποιηκότες ὑπομνήματα 
ἱστορικὰ χρήσιμα, ὡς ὑπολαμβάνομεν, εἰς τὴν 
ἠθικὴν καὶ πολιτικὴν φιλοσοφίαν, ἔγνωμεν προσ- 
θεῖναι καὶ τήνδε τὴν σύνταξιν: ὁμοειδὴς γὰρ καὶ 
αὐτή, καὶ πρὸς τοὺς αὐτοὺφ ἄνδρας, καὶ μάλιστα 
τοὺς ἐν ταῖς ὑπεροχαῖς. ἔτι δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον, 
ὅνπερ ἐκεῖ τὰ περὶ τοὺς ἐπιφανεῖς ἄνδρας καὶ 
βίους τυγχάνει μνήμης, τὰ δὲ μικρὰ καὶ ἄδοξα 

1. Π}6 ψογὰβ οὕτως δὲ καὶ... συνάπτειν προσῆκε 816 γδΔη8Β- 
Ῥοβϑά ἴο ὑμιὶψ ῥΙδοθ ἴγοιῃ ὑῃ8 πᾷ οὗ ὃ 392 ὈὉγῪ Μείμοϊχθ, [ο]]ονν- 
Ἰὴν ὕ86 βυσροβύϊοη οὗ Οογδὶβ ; Ο. ΜΆ]ΙΟΡ ΠΡ τΠΕ, ΘΙΘΟΘΏΪΚΘΘΒ 
ἀοϊοῦθβ ὑῃθ ἅ Ὀδϑίογθ συνάπτειν ; Οὐταΐβ, Μαοίποίζο, ζο]ονὶηρ ; 
Ο. Μάϊ: δρργονίηρ. 

1 ϑύγαρο γϑίϑυβ ἴο ἢϊ8. ἢἰβίογῦϊοδὶ σοῦ (πονν Ἰοβῦ) 88 ἢ 18 
Ηἰϑδβίονγίοαῖ ϑ[οιοΐθδ ϑυνὰ 8180 δ8 μὶβ ἢιίδβίουψ. Τὴθ ψουκ οοη- 
ἰδὶηθα Ῥοΐῃ οὗ ὕ8686, δῃα οοιηργὶβθα ἔουῦγ-Βον θη ὈΟΟΚΒ, οονϑΥ- 
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ποῦ δ ργοβϑηΐῖ---ἰη ἔδοϊ, ποῦ ὑη} με [ᾶ5 βἰυάίεά 
ἴμοβε ἰορίοβ ψιπουΐδ ψ ο ἢ ἢ6 οδμποὺ 6 ἔδυ ]ἝἊᾶδν 
ἢ σοορσταρηγ. Απάᾶ 50 ἴδοβε ψῆοὸ πᾶνε ντίςίθῃ 
[6 ὑγεδῖϊβεβ δα ]εα Παγδοιγς πα (οαδίπρς ἤοψαρος 
Ιεᾶνα ὑπϑὶν ἱπναβυραϊοιβ ἱποοιηρίοῖθ, 11 πα γ ἢδνα 
ἔλ]εα ἴο δα 81]1] ὑΠ6 τηδὺμουηδϊοαὶ ἃπα δβίγομοηλ ολ] 
ἰπῇοστηδίίοῃ ψν ἢ ἢ Ρτοροῦν θε]οηρσεα ἰη {πεῖν θΟΟΚΒ. 

22. ἴῃ βδογῖῦ, {18 ὈΟΟΚ οὗ ταϊπα βῃου]α ὈῈ σεπουα ν " 
056 1}}---Ὀ56 Ὁ] Α1κ6 ἴο τῆς 5ἰαϊοϑθιηδῃ ἃπα ἴο ἐδμεὲ 
ΡΟΌΙς δὲ ἰαῦρο---ἃβ ΨὙᾺ5 ΤῊΥ ΜΟΥ οὐ Πῤβθίουψ [ἢ 
1818 ψΟΥΚ, 88 ἴῃ ὑῃαῖ, 1 τηθϑῃ ἈὈΥ ““ βἰδίεβωδη, ἠοΐ 
16 δ ψγῃ0 18 ΨὙΠΒΟΠΥ ὑπεοάυοαῖεα, θαῦ με τῆδῃ ΒΟ 
ἢδ45 ἴΚροη {ἴῃς τουπαᾶ οὗ σουγβοϑ υ808] ἴῃ {Π6 οδβδὲ οὗ ᾿ἅ 

ἔγδειθῃ οὐ ΟὗὨ 5δἰυάεπίβ οὗ ρῥβ]]οβοργ. Εν {ῃς6 
Ι 

ΙΔ 0 Πὰβ σίνθεῃ ἠὸ ἱβουρῃϊ ἴο νἱγτίας δῃά ἴο 
Ργδουῦϊοα] νυ ϊβάοιω, πᾷ ἴο γα ἢδ5 θθδη νει ὔδῃ δρουῦ, 
ἴδοι, νγου]αὰ ποὺ μῈ 8016 Ἔενϑὴ ἴο ἔογιη ἃ νδ]]α ορϊπίοῃ 
Εἰ ΠΟΥ ἰῃ σΘΏΒΌΓΕ ΟΥ̓ ἴῃ ΡΥδῖβῈ ; ΠΟΙ γοῦ ἴο ρ885 7υαρ- 
ηθηῦ ὉΡΟῚ ἴῃε τηδίϊευβ οὗ Ὠἰϊβίογίοαὶ ἔδοὶ ῃδὺ ἅτε 
γνογίῆνυ οὗ Ὀεΐπρ' γτθοογαθα ἴῃ [158 ὑγθαῦϊβα. 

38. Απᾶ 80, αἴεν 1 μδᾷ νυτίτζεπ τὰν Πρίονίοαὶ Ὁ 
δκοίολεα,, ΜΏΪΟΝ πᾶνε ὕδεῃ υδεῖαϊ, 1 δαρροβο, [ῸΥ 
ΤΩΟΥᾺ] ΔΠα Ρο] [164] ΡΕΣ]ΟΒορΡΥ, 1 ἀεδζεττηϊηθα ἴο νυ τῖΐα 
ἴμε ργεϑεηΐ ἰγεαῖίβε 4150; ἴον [ηΐἰβ ψουκ [561 15 
θαβεὰ οὐ ἔπε 838π|6 Η]Δ 1, δῃηα ἰ5 δααἀγεβοεα ἴο {πε 
βᾶτηβ Ο0[855 οὗ γεδάδβ, 8πα ρδυὑϊου]αυῦγ ἴο τηςη οὗ 
χα] θα βἰαϊομβ ἰῃ 116. ΕἸγΒδυτηοΥο, δῦ 85 1π ΤῊΥ͂ 
Ημίονοαί ϑλεοίολες ΟΥΪΥ ἴἢς ἱποϊαοηῖβ πὰ [ῃς ᾿ἴνε5 οὗ 
᾿ἀἰδεηρυθηθα τηδῃ 8τ8 τεοοσάθά, ψὩ}Π6 ἀεθᾶς ὑπαῦ 
ΑΓῈ Ραὺ δῃα ἱρηοῦ]θ γα οὐϊτίεα, 5ὸ ἴῃ [15 ψγουκ᾽ 

ἱῃρ' 09 ΘΟἾΓΕΘ οὗ δνθηΐβ ΣΟ ὕἴο ὑπ οΟρϑηΐϊηρ δπα βϑυρϑϑαιθηῦ 
ἴο μα α]οβθ οὗ ὕὍμ6 Ἠϊβίογυ οὗ Ῥοϊ]υγρῖυβ. πα ἢγβϑῦ ραγὺ ννβ 
ΤΏΘΓΘΙΥ 8 Οὐ] 16 οὗ ἢ ϊδύογοδὶ δνυθῃΐβ, Ὑγ 8116 ὑπ6 Ἰαῦῦθσ ρδγῦ 
τομρθν θὲ ἃ ΘΟ Ϊοῖθ ἰβύογυ ἴγοιη 146 Β.0. ἴο ὑ86 {ἰπ|6 οὗ [Π6 
ΤΩΡΊΓΘ. 
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παραλείπεται, κἀνταῦθα δεῖ τὰ μικρὰ καὶ τὰ 
ἀφανῆ παραπέμπειν, ἐν δὲ τοῖς ἐνδόξοις καὶ μεγά- 
λοις καὶ ἐν οἷς τὸ πραγματικὸν καὶ εὐμνημόνευτον 
καὶ ἡδὺ διατρίβειν. καθάπερ τεῖὶ καὶ ἐν τοῖς 
κολοσσικοῖς ἔργοις οὐ τὸ καθ᾽ ἕκαστον ἀκριβὲς 
ζητοῦμεν, ἀλλὰ τοῖς καθόλου προσέχομεν μᾶλλον, 
εἰ καλῶς τὸ ὅλον' οὕτως κἀν τούτοις δεῖ ποιεῖσθαι 
τὴν κρίσιν. κολοσσουργία γάρ τις καὶ αὐτή, τὰ 
μεγάλα φράξουσα πῶς ἔχει καὶ τὰ ὅλα, πλὴν εἴ 
τι κινεῖν δύναται καὶ τῶν μικρῶν τὸν φιλειδήμονα 
καὶ τὸν πραγματικόν. ὅτι μὲν οὖν σπουδαῖον τὸ 
προκείμενον ἔργον καὶ φιλοσόφῳ πρέπον, ταῦτα 
εἰρήσθω. 

Π 

1. Εἰ δὲ πολλῶν προειπόντων ἐπιχειροῦμεν καὶ 
αὐτοὶ λέγειν περὶ τῶν αὐτῶν, οὔπω μεμπτέον, ἂν 
μὴ καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον διελεγχθῶμεν ἐκείνοις 
ἅπαντα λέγοντες. ὑπολαμβάνομεν δ᾽ ἄλλων 
ἄλλο τε κατορθωσάντων ἄλλο πολὺ μέρος ἔτι τοῦ 
ἔργον λείπεσθαι" πρὸς οἷς ἂν καὶ μικρὸν προσ- 
λαβεῖν δυνηθῶμεν, ἱκανὴν δεῖ τίθεσθαι πρόφασιν 
τῆς ἐπιχειρήσεως. καὶ γὰρ δὴ πολύ τι τοῖς νῦν 
ἡ τῶν Ῥωμαίων ἐπικράτεια καὶ τῶν Παρθυαίων 
τῆς τοιαύτης ἐμπειρίας προσδέδωκε" καθάπερ τοῖς 
προτέροις μέγα τι ἡ ᾿Αλεξάνδρου στρατεία, ὥς 
φησιν ᾿Ερατοσθένης. ὁ μὲν γὰρ τῆς ᾿Ασίας 

1 χε, ΜοίηοἊο, ἴογ γε. 
2 καθάπερ τοῖς προτέροις μέγα τι ἣ ᾿Αλεξάνδρου στρατεία, 

Οσ. Μά]]ον, ἴον καθάπερ τοῖς μετὰ τὴν ᾿Αλεξάνδρον στρατείαν. 
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8150 1 τηυδῦ ἰδᾶνα πηϊουσῃεθα ψῆδὶ 15 θεν ἃπα ἰπ- Ὁ 
σομϑρίοσυουβ, δΔηα αἀδνοῖε ΤΥ δἰϊεηϊίου ἴο νῇηδῖ 15 
ΠΟΌΪῈ δα ρστοαῦ, ἀπά ἴο ψν δᾶὺ σοπῖδϊηβ ὉΠ 6 ργϑοῦ 8} 
56], ΟΥ̓ ῺΤΑΘΙΊΟΥΔΌ]6, ΟΥὨ Εηϊογίδὶ ῖηρ. ΝΟΥ Ἰυδῦ ἃ5 
ἴῃ Ἰυαρσίηρ οὗ ὑπ τηϑγῖῖϊθ οὗὨ ς0]0554] βἴδαΐιεβ ψα 0 
ποῦ δχϑιηῖηα 6δΔ0ἢ ἱπαϊνία δ] ρᾶγὺ ἢ ταϊπαΐα οᾶγα, 
Ραϊ ταῦμου οοπβδίαθν [6 σεπογαὶ εἰΐδοῖ δπα Θπαάθανουῦ 
ἴο 566 1 {πε βἰαϊιβ ἃ58 ἃ ψγῇῆο]6 18 ρ] δδδίηρ,, 80 5ῃου]α 
118 ὈΟΟΚ οὗ τπε ΡῈ Ἰυάρεά, Εον [ἴ, ἴοο, ἰ5. ἃ. 
οΟ]οβ88] νοῦ, ἰπ ὑπαὺ ἰἢ α68415 ψ ἢ ἴῃς ἔδοῖς δρουΐ, 
Ἰαγρε ὑμπίηρϑβ ΟὨΪΥ, δηα 0165, Ἄεχοαρὶ 85 βοῖὴβ ρεῖϊυ 
ὑΠίηρ τλδὺ 5Ὁν ὑῃς ἱπἰογεϑὺ οὗ [86 βιυαϊουβ οὐ ἴῃς 
Ῥγδοίίοδὶ δ. [Ὃἤἢδνα 8814 ὑῃ8 τοῦ οἢ ἴο 5ῃον ἐμαὶ 
1}6 ρῥγεβθηῦ ὑγουκ 15 ἃ βθευϊουβ ὁμ6, ἃΠα ομα ψοσΐῃυ οὗ 
ἃ ΡΒΙΠΟΒΟΡΠ ον. 

ΙΠ 

1, ΕἸ, ἴοο, υπάογῖδκεα ἴο ψυῖϊα ἀροη ἃ βυρ]εοῖ ὑπαὶ 
Πᾶβ8 Ὀδϑη ὑγεαῖϊθα ὈΥ τὴν οὔ ε 8 ὑεΐοσα ποθ, [ 8ῃου]ὰ 
ποῦ Ὀ6 Ὀ]διηεα ὑβοσείου, ὑπ]68585 1 ρύοόνα ἴο ἢδνε ἀΪ5- 
ουθθεα [86 βυῤρ͵]εοῦ ἰπ δνουν τεβρθοῦ ἃ5 ἢδνε [ΩΥ̓ 
Ργδάξοθϑβοσβ.0 ΑἸ Πουρ νᾶγουβ ργεάδοθϑϑουβ ἢδνε 
ἄοπα Ὄχοϑ]θηῦ νγοσκ ἴῃ νᾶτίουβ 6145 οἵ σϑορυδρῆν, 
γεῖ 1 δϑϑύσηα ὑπαὶ ἃ ἰαγρα ρογίΐϊοῃ οὗ ὑπῸ ννοῦκ 511] 
Γοιηδίηβ ἴο 6 ἀοπο : δηα [ἢ [5411] ΒΡῈ 8016 ἴο τδκε 
δνθ 81018}} δααϊϊτίομβ ἴο ψῃδὶ ὑπο ν πᾶνε 5814, ἰπδΐ 
τησϑὲ θ6 γεραγαθα 85 ἃ βυῇιοϊοπῦ Ἔχοῦβα ἔῸΓ τὴν ὑπάει- 
ἰακίηρ. [πηάεεᾶ, ἴΠ6 βργοδα οὗ πε διιρίτεβ οὗ πὲ 
Βοτηδὴβ ἂῃᾶ οὗ τς Ῥαδγυμβίδηβ ἢδ8 ργεβεπίεα ἴο ᾿ 
Θεορτάρἢοῖβ οὗ ἴο-ἀδΥ ἃ σοηβί 6 γ80}]6 δα αϊτίοη ἴο ΟΥ̓ 
δ τῖοα] Κηονίεᾶρε οὗ ρεοορτάρῆΥ, μιϑὺ 85 αἸα ἴῃς 
οδιηραίσηη οὗ ΑἸδχϑηάεν ἴο σεορταρῃοῦβ οὗ δι] ον 
ἰἰπηεβ, ἃ5 Εἰγαϊοβίθηθ ροϊηΐβ οὐ. ΕῸΥ ΑἸεχαπάθγ., 
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πολλὴν ἀνεκάλυψεν ἡμῖν καὶ τῶν βορείων τῆς 
Εὐρώπης ἅπαντα μέχρι τοῦ Ἵστρου' οἱ δὲ Ῥω- 
μαῖοι τὰ ἑσπέρια τῆς ὐρώπης ἅπαντα μέχρι!" 
ἼἌλβιος ποταμοῦ τοῦ τὴν Γερμανίαν δίχα διαι- 
ροῦντος, τά τε πέραν Ἴστρου τὰ μέχρι Τύρα 
ποταμοῦ' τὰ δὲ ἐπέκεινα μέχρι Μαιωτῶν καὶ τῆς 
εἰς Κόλχους τελευτώσης παραλίας Μιθριδάτης ὁ 
κληθεὶς Εὐπάτωρ ἐποίησε γνώριμα καὶ οἱ ἐκείνου 
στρατηγοί: οἱ δὲ Παρθυαῖοι τὰ περὶ τὴν Ὕρκα- 
νίαν καὶ τὴν Βακτριανὴν καὶ τοὺς ὑπὲρ τούτων 
Σκύθας γνωριμωτέρους ἡμῖν ἐποίησαν, ἧττον 
γνωριξομένους ὑπὸ τῶν πρότερον: ὥστε ἔχοιμεν 
ἄν τι λέγειν πλέον τῶν πρὸ ἡμῶν. ὁρᾶν δ᾽ ἔσται 
τοῦτο μάλιστα ἐν τοῖς λόγοις τοῖς πρὸς τοὺς πρὸ 
ἡμῶν, ἧττον μὲν τοὺς πάλαι, μᾶλλον δὲ τοὺς μετ᾽ 
᾿᾽Ερατοσθένη καὶ αὐτὸν ἐκεῖνον" οὗς εἰκὸς ὅσῳπερ 
πολυμαθέστεροι τῶν πολλῶν γεγόνασι, τοσούτῳ 
δυσελεγκτοτέρους εἶναι τοῖς ὕστερον, ἄν τι πλημ- 
μελῶς λέγωσιν. εἰ δ᾽ ἀναγκασθησόμεθά που τοῖς 
αὐτοῖς ἀντιλέγειν, οἷς μάλιστα ἐπακολουθοῦμεν 
κατὰ τἄλλα,Σ δεῖ συγγνώμην ἔχειν. οὐ γὰρ 
πρόκειται πρὸς ἅπαντας ἀντιλέγειν, ἀλλὰ τοὺς 
μὲν πολλοὺς ἐᾶν, οἷς μηδὲ ἀκολουθεῖν ἄξιον" 
ἐκείνους δὲ διαιτᾶν, οὺὃς ἐν τοῖς πλείστοις κατωρ- 
θωκότας ἴσμεν. ἐπεὶ οὐδὲ πρὸς ἅπαντας φιλο- 

1 μέχρι, Μοίποϊκο, ἔογ μέχρις. 
2 κατὰ τἄλλα, Οοδοῦ, ἴοῦ κατ᾽ ἄλλα. 

1 Ῥάπαθο. 84. ἘΠ)Ρο. ὃ 1γ)ηϊρβύου. 
4 δ'δβ οὗ Ατον. ὅ Βου ΘΓ Οὀποδβίδ. 
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ΘΟΕΟΟΘΟΒΑΡΗ͂Υ, τ. 2.1: 

ΟΡΕΠΘΩΑ ὕρ ῸΓ 8 ρσεοορτάρῃοιθ ἃ ρστεδὶ ρατὶ οἵ Αϑία 
ΔΠ6 41} {πὸ πουΐμεση ρᾶτὺ οὗ Εἰυχορα 85 ἴδ ἃ5. ἴῃς 
οἴου ᾿ Εἴνου ; τὴς Ἐοιηδῃβ ἢδνε τϑδᾶάς Καόν 41} {ῃ 6 
νναϑίσσῃ ρᾶτῦ οὗ Εθσορα ἃ5 Ὁ. δ πε Εἰνεν ΑἹ]ῖ5 3 
(ν ΐο ἢ αἰνίάε5 Οδιτδην ἰπΐο ἔνγο ρᾶγίβ), ἀπ {πὲ 
Τερίομϑ Ὀεγοπα ἴῃς ἰδοῦ ἃ8 ΔΓ ἂ8θ πε Τυγδβ ὃ 
Είνεῦ ; δῃα Μιϊηγἀδἴθϑ, Βυγπδιηθα Επαραῖογ, δπα ἢΪ5 
ΘΘΠ6Υ18 ἢανα τηδὰς Κῆοόνῃ ἴδε ταρίοπβ ρεγοπᾶ τῃς 
Ἴγταβ ἃ8 ἴα ἃ5 [δκῈ Μαβοῦϊβ ὁ δῃα ἴῃς ]πε οἵ οοδβῖὶ 
ὑμαῖ ἐπα 8 δὖ (ΟἹ 5 ὃ ; δῃηά, ἀραίπ, ὑμπε Ῥαγι ῃίδηβ ἤᾶνε 
ἱπογθαβθα οὐν Κπον]εαρα ἰῃ τεραγταὰ ἴο Ηγτοδηΐα δπά 
Βαοϊτνίαπα, δἀπα ἰῃ τερατὰ ἴο ἴῃε ϑουτῃΐδηβ ΨηΟ ]ΐνα 
που οὗ Ηγγοδηΐα δὰ Βδοίσχίαπα, ἃ} οὗ ψῃίο ἢ 
σουηίγίθβ γεῦα θαΐ ᾿πηρογέδου γΥ πόση ἴο {ΠΠ6.ΦΑΥΠ ΘΓ 
Θοορταρῃευβ. [1 ὉΠΟΥΘΙΌΤΕ τδῪ ἢᾶνε βουῃοιἑηρ᾽ ΤΠΟΥΘ 
ἴο 880 ἴδῃ ΤΥ ργϑάδοθββοῦβ ΤῊ ψΨ1}} βεοοιης 
Ραυ ἰου]Υν ἀρραγοηΐ ἴῃ ψνμδαὺ 1 5}4}} ἢᾶνε ἴο 880 ἴῃ 
οὐ οἴη οὗἨ ΤΥ ργεάδοδ}ββοῦβ, θαΐ τὴν οὐ ἐἰοίϑηη ἢ ὰ8 
Ι685 ἴο ἀο νι} {116 ον] ]!οδὺ ρεορταρῆθυβ ἴδῃ τῇ 
[ῃ6 ϑυιοοθϑβοῦβ οἵ Εγαϊοβίμεπεβ δῃα Εἰγαϊοβίύμεπαβ 
Ὠίγηβε] ἢ. ΕῸνΡ [ἰὑ οδἰδμᾶβ ἴο γεᾶϑοῃ ὑμαὺ θεδοδυβε 
Ἐγαϊοθθμοηοθ ἃπα ἢΪ8 βυσσθββοῦβ ἤᾶνα Ππδὰ ψ] ΟῚ 
Κηον]εάρε [Πὰπ ταοϑὺ σεοργαρῃοΓ8, Ὁ Ψ} 1] 6 σΟΥτ68- 
ῬοΟΠαΪΠΡῚΥ τηοτα αἰ ἤου]ῦ ῸΓ ἃ ᾿αΐθὺ σβεορύαρῆσθν ἴο 
ΘΧΡΟβα πεῖν δὐτοῦβ 1 ΠΟΥ 88 Υ δηγτϊηρ᾽ ἀυΐϑ85β. Απμᾶ 
1 1 5.411, οὴ οοοδβίοῃ, "ὲ σοιρο]]οα ἴο οσοπίγδαϊοὺ 
16 νΘΥῪ τη6 ΨγΏοιη ἱπ 411} οἴμοι γεβρεοῖβ 1 [ῺῸ]]οὸνν 
τηοϑὺ ΟἸ Βα Ιυ, 1 "ερ ἴο θ6 ρασάοῃδᾶ ;: ἴον 1 15 ποῖ συ 
Ρυγροβα ἴο οοπίνδαϊοῖ νου ἱπαϊνί 8] σΕοΟρΥΔΡΠΘΥ, 
μαὶ ταῖβου ἴο ἰεᾶνα με πηοϑῦ οὐ ἰδεῖ ουΐ οὗ 
ΠΟΙ ϑ  ἀογα 0} --- ΤΏ  ὴ ΨΠΟ56 ἀΥρυτηδηΐδβ ἰὖ 18 ὉΠΒΘΘΙΩΪΥ 
ὄν ἰο [Ὁ] ]ον---πα ἴο ρᾶ585 ὕρορ ἴῃδ ορἰηΐοη οὗ 
ὕποβε θη ΨΏοτα γα ταοορηΐζεα ἴο ἤανα Ὀδάῃ οογγθοῦ 
ἴῃ τηοϑὺ οᾶ865. [πᾶθεᾶ, ἴο δηρᾶρα ἰῇ ΡΠ] ΟΒΟρΡ 64] 
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(Ο1ὅ 

ΘΤΒΑΒΟ 

σοφεῖν ἄξιον, πρὸς ᾿Ερατοσθένη δὲ καὶ “Ἱππαρχον 
καὶ ἸΠοσειδώνιον: καὶ Πολύβιον καὶ ἄλλους 
τοιούτους καλόν. 

2. Πρῶτον 3 δ᾽ ἐπισκεπτέον ᾿Ερατοσθένη, παρα- 
τιθέντας ἅμα καὶ τὴν [Ἱππάρχου πρὸς αὐτὸν 
3 ’ Μῇ)Ἱ ϑ8 5 3 ὅθ᾽ 8 ΦΨ ἀντιλογίαν. ἔστι δ᾽ ὁ ᾿Ερατοσθένης οὔθ᾽ 8 οὕτως 
εὐκατατρόχαστος, ὥστε μηδ᾽ ᾿Αθήνας αὐτὸν ἐδεῖν 
φάσκειν, ὅπερ Πολέμων ἐπιχειρεῖ δεικνύναι" οὔτ᾽ 
ἐπὶ τοσοῦτον πιστός, ἐφ᾽ ὅσον παρεδέξαντό τινες, 
καίπερ πλείστοις ἐντυχών, ὡς εἴρηκεν αὐτός, 

Ἂ ’ 

ἀγαθοῖς ἀνδράσιν. ἐγένοντο γάρ, φησίν, ὡς οὐ- 
δέποτε, κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν ὑφ᾽ ἕνα περίβολον 
καὶ μίαν πόλιν οἱ κατ᾽ ᾿Αρίστωνα καὶ ᾽Αρκε- 

, σίλαον ἀνθήσαντες φιλόσοφοι. οὐχ ἱκανὸν δ᾽ 
οἶμαι τοῦτο, ἀλλὰ τὸ κρίνειν καλῶς, οἷς μᾶλλον 
πειστέον. ὁ δὲ ᾿Αρκεσίλαον καὶ ᾿Αρίστωνα τῶν 

᾽ . 

καθ᾽ αὑτὸν ἀνθησάντων κορυφαίους τίθησιν, 
9 ΦΆ 3 [ο [4 2 Ἁ ’ Ψ 

Ἀπελλῆς τε αὐτῷ πολύς ἐστι καὶ Βίων, ὅν φησι 
“ 3 “ ’ ᾿ 3. ὦ πρῶτον ἀνθινὰ περιβαλεῖν φιλοσοφίαν, ἀλλ᾽ ὅμως 

πολλάκις εἰπεῖν ἄν τινα ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῦτο’ 

οἵην ἐκ ῥακέων ὁ Βίων. (Οα. 18. 74) 

ἐν αὐταῖς γὰρ ταῖς ἀποφάσεσι ταύταις ἱκανὴν 
ἀσθένειαν ἐμφαίνει τῆς ἑμυτοῦ γνώμης" ἡ τοῦ 
Ζήνωνος τοῦ Κιτιέως γνώριμος γενόμενος ᾿Αθήνησι 

Δ Ἵππαρχον καὶ Ποσειδώνιον, ὄρρρηρο)ὶ,, ἔος Ποσειδώνιον καὶ 
ἵππαρχον ; Μεΐποιο [ο]] ον ην. 

3 πρῶτον, ὄΡΘΗΡΘΙ, ἴον πρότερον ; Μοΐποῖα [ο]] ον. 
ὃ. οὔθ᾽, Μεοϊηθῖκο, ἴου οὐχ. 
4 καί, ΧγΙαηῆον ἀ6]θῦθβ, δἴϊου οἱ; Μοίῃοϊ 10] οννην. 
ὃ πειστέον, ὕΠ6 οογΓγθΘοίϊοῃ οὗ 6 ὈΥΪΙ8 ΠΔΏΙΙΒ, ὩῚ 

Α. ορϑὶ, ρῥγϑίϑθσ, ἴογ προσιτέον. 
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ΟΕΟΟΒΑΡΗ͂Υ, :. 2. 1τ-2 

αἰδουπδίοη. Ψ]Π ΘΥΕΥΥΡΟΟΥ ἰ8 ἀπβθουηΐυ, θυΐ ἰδ ἰ5 
ΒΟΠΟΌΓΔΌΙς ἴο 4ο 50 ἢ Εγαϊοβίμεπεϑ, ΗἸΡρδγοῆυβ, 
Ῥοπβεϊαοπίυβ, Ρο]γἷα5, πα οὐ ο 5 οὗ {πεῖ ἴγρε. 

2. ΕἸγοῦ, 1 υσϑὺ Το Β6Υ Εγαϊοθίεηθθ, αὖ {6 
58π|6 της βοϊτηρ ἔοσῖ ἢ ῇῆε οβ]εοϊίϊομπβ νος ἢ 
ΗἸΡρδύουβ υὔρὲ8 δραϊηϑῇ πε ἰαϊειη)ηεηὶβ οὗ 
Εγναϊοσϑίμθηθβθ. Νον Εγαϊοβίῃεηθβ 18 ποῦ 580 ὀρϑθῃ 
ἴο αὐΐδοῖς ἂ5 ἴο Ὑγδιγδηῦ ΤὯῦ βαγίηρ ὑπαῦ ἢΠῈ ΠΕΟΡΕΓ 
ΒΔ Ἔν  Αἰἤ6η5, ἃ5 Ῥοϊθηοῃ ὑπάδυίαϊκαος ἴο ρτονα ; 
ΠΟΙ, ὁπ ἴΠ6 οὐδ Πδηά, 8 ἢς 50 ἐγυ βουνοῦ Πγ 85 ΒΟὴ 6 
ἢανα Ῥεδη ἰδυρῃὺ ἴο Ὀεϊίθναε ἰπδὲ ἢς 15---πον!ἢ- 
βίδπαϊΐηρ ὑΠς ἕδος ὑπαὶ ἢῈ Πδα ὕδθὴ δϑββοοίαϊθα ψ ἢ 
ΤΑΔΗΥ͂ εταϊποηΐ τ6ῃ, ἃ5 ἢδ ΠΙπη56]1} [6}15 5. “ον, 
ΒΔ γΥγ8 ἢδ, “ΡΒΙΠΟΒΟρΡΉ ΘΙ ραϊμεογοα ἰορεῦμον δ {ἢὶς 
ΡΥ ] Δ ὑΐπηθ, 88 ΠΈΣ Ρεΐογε ψ ὉΠ] π ομς νν8]}] οΟΥ 
οη6 οἷν ; 1 τεΐεγ ἴο ὕβοβα ψῇῆο βου ϑηδα ἴῃ Π6 ἔπη 
οὗ Αὐβίοῃ δῃα Αὐτός ]διβ.᾽ Βαΐξ [1 ἀο ποῖ ὑΠ|π|ς ὑπαὶ 
βυηοίοηῦ ; δ γα πδΕα 8 ἃ οἰδαγ-οαῦΐ Ἰυαρτηεηΐ ἃ5 
ἴο δῦ ἰβδοῆειβ γε βῃου]α Ἵἤοοβε ἴο 01] ον. Βυΐ 
ἢδ ῥΙαςαβ Αὐοθβ δὰ ἃπα Αὐδίοη δὖ ἴῃς ἢθδά οὗ {ῃς 
ΒΟ ΠΟἾαγ5 Ψῃο ἢουτγβηθα ἴῃ 8 ἀΔΥ δηά ρσεπογαϊίοῃ ; 
ΔΠα ΑΡΕ]165 ἰ8 το ἴῃ δνίαεπος νυ ἱῦ]λ ΠΏ, Δ Πα 80 15 
Βίοῃ, οὗἩ ψῇοπ ἢς 58Υ5 : “Βίοῃ ννὰβ ὕΠ6 ἤτγβί ἴο ἀγᾶρε 
ΡΠ] ΟΒΟΡΥ ἰπῃ δια γοϊἀεγεα ἤπεῦυ᾿; δπα γεῖ δ βἴαϊεϑ 
{πᾶὺ ρϑορὶς ἴγδαυ θη! ἀρΡΡ]εα ἰο Βίομ {πε ψοσγάβ: 
“8υςἢ ἃ [[π19}}] 88 Βίοῃ [56 νν}5] ἔγοτα ουξ ΠΪ5 τὰρβ.᾽1 
[παεεά, ἴῃ ἴἢ656 ΥεΥῪ βἰαϊειηθηῦβ Εγαϊοβί θμο 5 τα- 
ν 6815 ἃ Βευϊοῦ 5 ἱπῆστηϊ τυ ἴῃ ἢϊ8. οὐ Ἰπαρστηησπῖΐ ; δπά 
Ῥεοαυβα οὗ {πὶ8 ἱπμῆγτηϊςυ, δἰποῦὺρὴ 6 ΠΪπη56}} 
βἰυαϊ]οα ἴῃ Αἰποὴβ ὑπάοὺ Ζοηο οὗ ΟἸζίατη, ἢ6 τᾶ Κο65 

1 ΤῊΘ οΥἹρῖη8] δ]] βίο 18 ὅο ““ὉΠ6 οἱὰ τηδη᾽ Οαγϑββθιβ, 
Οὐ, 18. Ἴ4. 53 



ΟΙό 

5ΤΒΑΒΟ : 

τῶν μὲν ἐκεῖνον διαδεξαμένων. οὐδενὸς μέμνηται, 
τοὺς δ᾽ ἐκείνῳ διενεχθέντας καὶ ὧν διαδοχὴ οὐδε- 
μία σάζεται, τούτους ἀνθῆσαί φησι κατὰ τὸν 
καιρὸν ἐκεῖνον. δηλοῖ δὲ καὶ ἡ περὶ τῶν ἀγαθῶν 
ἐκδοθεῖσα ὑπ᾽ αὐτοῦ πραγματεία καὶ μελέται καὶ 
εἴ τι ἄλλο τοιοῦτο τὴν ἀγωγὴν αὐτοῦ" διότι μέσος 
ἦν τοῦ τε βουλομένου φιλοσοφεῖν καὶ τοῦ μὴ 
θαρροῦντος ἐγχειρίξειν ἑαυτὸν εἰς τὴν ὑπόσχεσιν 
ταύτην, ἀλλὰ μόνον μέχρι τοῦ δοκεῖν προϊόντος, ἢ 
καὶ παράβασίν τινα ταύτην ἀπὸ τῶν ἄλλων τῶν 
ἐγκυκλίων πεπορισμένου πρὸς διαγωγὴν ἢ καὶ 
παιδιάν' τρόπον δέ τινα καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἔστι 
τοιοῦτος. ἀλλὰ ἐκεῖνα εἰάσθω"" πρὸς δὲ τὰ νῦν 
ἐπιχειρητέον, ὅσα δύναιτ᾽ ἄν, ἐπαᾶνο θοῦν τὴν 
γεωγραφίαν, καὶ πρῶτον ὅπερ ἀρτίως ὑὕὑπερε- 
θέμεθα. 

3. Ποιητὴν γὰρ ἔφη πάντα στοχάξεσθαι ψυχ- 
αγωγίας, οὐ διδασκαλίας. τοὐναντίον δ᾽ οἱ ἱ παλαιοὶ 
φιλοσοφίαν τινὰ λέγουσι πρώτην τὴν ποιητικήν, 
εἰσάγουσαν εἰς τὸν βίον ἡμᾶς ἐκ νέων καὶ διδάσ- 
κουσαν ἤθη καὶ πάθη καὶ πράξεις μεθ' ἡδονῆς" 
οἱ δ᾽ ἡμέτεροι καὶ μόνον ποιητὴν ἔφασαν εἶναι 
τὸν σοφόν. διὰ τοῦτο καὶ τοὺς παῖδας αἱ τῶν 
“Ἑλλήνων πόλεις πρώτιστα διὰ τῆς ποιητικῆς 
παιδεύουσιν, οὐ ψυχαγωγίας χάριν δήπουθεν 
ψιλῆς, ἀλλὰ σω ρονισμοῦ" ὅπου γε καὶ οἱ μου- 
σικοὶ ψάλλειν καὶ λυρίζειν καὶ αὐλεῖν διδάσκοντες 

1 εἰάσθω, Οοθού, ἔον ἐάσθω. 

1 Το αὐ ψογὰ ἤδθγθ υβρᾶ ἴα βἰρηϊβοδηῦύ. Τῆα ραγαϑαϑὲβ 
Τογπηθα ἃ ραγύ οἵ ὕμ6 ΟἹ Οοιηδάν, πᾶ νγὰβ ὑσβ ο ΠΥ ἱποϊἀθηύα] 
ὕο ὑῃ6 τηϑ1η δούλοῃ οὗ {Π6 ΡὈ]ΔΥ. 
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ΟσΕΟΟσΛΜΒΆΑΡΗΥ, :. 2. 2- 

ΠΟ τῃθη ]οῃ οὗ ΔηΥ οὗ Ζεπο᾽ 5 βυσοθββοῦβ, θα 5ρελκβ 
οὗ ῃοβε τηδῃ ΨἘὸ ἀἰββθηϊεα ἔγοιη ὑπ6 ἰεδοῃίηρε οὗ 
Ζεῆο δηᾶ νῆο 116 ἴο δϑίβὈ] 15 ἃ βοῆοο] {πΠᾶΐ ᾿ἱνεα 
αἴνεν ἔπθπὶ 848 “ Πουγ ἢ ηρ᾿᾿ αὖ {πὶ ραγίϊου αν ὑπη6. 
ΗΙ5 ὑγοαῦδαε δηὐ 16 Οπ ἐλς Οοοά, 4150, πα ἢἰς ϑέμαϊος 
ἐπ Ι)εοίαπιαξίοη, Δα Ὑμαΐθνου οἶ8βε μὰς ντοῖς οὗ {ῃϊ5 
πδαγα, ΡῸ ἴο ΒΟΥ ΐδ [ἘΠ ΠΟΥ͂, ΠΔΙΊΘΙΥ, {Πᾶὺ οὗὁἨὨἁ τΠς 
ΤΏ8 ὙΠῸ ἰ5 σοῃϑίδη ΠΥ νδο ] αι θεν θεη ἢἰς ἀόϑίγα 
ἴο θ6 ἃ ΡΒΙΟΒΟΡΠΕΥ δηῃα ἢἷβ γεϊυαοΐδηςς ἴο ἄσνοῖα 
Ὠΐτ561} δ γ Ὺ ἴο {Π|8 ρῥγοξεββίομ, ἀηα ψνῆο ἐπεγαίοτα 
Βυσοοοαβ ἴῃ δανδησίῃρ ΟἾΪΥ ἔδτ σπου ἴο ἢδνα {ΠπῸ 
ΔρΡΡρθάσγδῃςα οὗ θείης ἃ ΡῇῃΠ]ΟΒΟΡΠΟΥ ; οΟΥ οὗ {Π6 τηδη 
ψΠ0 ἢ88 ριον θα ἢϊγηβοὶ ἢ ὑΠ|15 88 ἃ αἰνουβίοι 
ἔγοσῃ [118 ΓαρΌϊαν ψοῦῖς, ΕΠ δΥ ΓῸΓ ἢ15 ραβϑυϊπχθ οὐὁ Ἔνθ 
διηυδοιηθηΐ ; δπα ἰῃ ἃ 56 η86εὲ Εγαϊοβίμεηθς αἰ βρίαυβ 
{Π|185 ἰθμάθηου ἱπ ἢἰβ οὐμοὺ ντϊρθ, ἴοο. Βαΐ ]Ἰεΐ 
[18 Ρ858; [ὉΓ ΤΥ Ργθβεηῦ ρυσροβεα 1 τηυδῖ οογτθοῦ 
Ἐγταϊοβι Θῃ68᾽ σἝΟΡΥΔΡΗΥ 85 ΤᾺ. 85 ροβϑίθ]ε ; δῃηᾶ ἢγϑί, 
οὐ {πε ροϊηΐ ψῃϊοἢ 1 ἀεξἔεγγεα ἃ ψἢ1]Ὲ ἀρο.3 

ὃ. ΑΘ. 1 ννδβ5 βαγίῃρ, Εἰγαϊοβ! Ὡθηεβ οοηΐεπαβ {παῖ 
{ΠῸ δἰἴτῃ οὗ δνεῦυ ροεὺ ἰβ8 ἴο εηΐοσίαίϊη, ποῦ ἴο ᾿πδίγαυοί. 
ΤἼΘ δποϊθηΐβ δϑβϑοσῖ, οἡ ἴῃ 6 σοηΐγαγυ, [δὶ ροδὶΥ 15 ἃ 
Κιπα οὗ οἰεπθηΐαγυ ΡΠ] ΟΘΟΡἤΥ, ψ ἢ] ἢ, ὑδκὶπρ ὰ8 ἴῃ 
ΟἿΤ ΝΘΥῪ ὈογΠοοά, ἰηπίγοάμοθβ 5 ἴο π6 αὐ οὗἉ 116 
ΔΩ ἱηδίτυοϊβ 5, ψ ἢ ρ]δάθασα ἴο οὐγβεῖνεβ, ἴῃ 
σμδγδοῖθυ, ετηο[ζίοηβ, δηα δοϊϊομβ. Απαᾶ οὐγ 8.00] 8 
ὅδεθ. 5011 ΤΌΣΕΠΕΥ δηᾶ οοπίεπαβ ὑπαὶ ἰπ6 ννῖδε τάδῃ 
δΙοῃε ἰβ ἃ ροεῖ. Τπαῦ 15 ὑῃ6 γεάβοη ΨΥ ἴῃ Οτδθοα 
1Π6 ναγίουβ βἴαϊεϑ. εἀυσαῖθ ἴῃς γουην, δ᾽ ἴΠ6 νετῪ 
Ὀερσίπηΐην οὗἉ {πεῖν εἀυοαίίοη, ΟΥ̓ ταθδῃβ οὗ ροβίυγ ;; 
ποὺ ἔογ {π6 τϑτα βᾶκε οἵ δηϊογίαϊητηθηΐ, οὗ οουγβ6, 
μυΐ ἔον {Π6 88κ6 οὐ τόσ] ἀ 15.101} 1π6. ὙνΏγ, Ἄνθη [δε 
τηυϑι οἶδη5, ἤδη ἔθου σῖνε ἱπδίγαοιοη ἰπ βἰηρίηρ, ἴῃ “. 

3. Ῥαρο 28. 8 θα [ηἰγοάιυιούϊομ, ρᾶῷδ Χν]. 

59 

], Ι. } 



5ΤΈΑΒΟ 

μεταποιοῦνται τῆς ἀρετῆς ταύτης: παιδευτικοὶ 
γὰρ εἶναί φασι καὶ ἐπανορθωτικοὶ τῶν ἠθῶν. 
ταῦτα δ᾽ οὐ μόνον παρὰ τῶν Πυθαγορείων ἀκούειν 
ἐστὶ λεγόντων, ἀλλὰ καὶ ᾿Αριστόξενος οὕτως ἀπο- 
φαίνεται. καὶ “Ὅμηρος δὲ τοὺς ἀοιδοὺς σωφρο- 
νιστὰς εἴρηκε, καθάπερ τὸν τῆς Κλυταιμνήστρας 
φύλακα, 

ᾧ πόλλ᾽ ἐπέτελλεν 
᾿Ατρεΐδης Τροίηνδε κιὼν εἴρυσθαι ἄκοιτιν, 

β (Οἄ. 8. 261) 
τόν τε Αἴγισθον οὐ πρότερον αὐτῆς περιγενέσθαι, 
πρὶν ἢ 

τὸν μὲν ἀοιδὸν ἄγων ἐς νῆσον ἐρήμην 
κάλλιεπεν" 
τὴν δ᾽ ἐθέλων ἐθέλουσαν ἀνήγαγεν ὅνδε δόμονδε. 

(θά. 3. 310) 
χωρὶς δὲ τούτων ὁ ᾿Ερατοσθένης ἑαυτῷ μάχεται" 
μικρὸν γὰρ πρὸ τῆς λεχθείσης ἀποφάσεως ἐναρ- 
ὄμενος τοῦ περὶ τῆς γεωγραφίας λόγου φησὶν 

ἅπαντας κατ᾽ ἀρχὰς φιλοτίμως ἔχειν εἰς τὸ μέσον 
φέρειν τὴν ὑπὲρ τῶν τοιούτων ἱστορίαν. “Ὅμηρον 
γοῦν ὑπέρ τε τῶν Αἰθιόπων ὅσα ἐπύθετο κατα- 
χωρίσαι εἰς τὴν ποίησιν καὶ περὶ τῶν κατ᾽ Αἴγυ- 
πτον καὶ Λιβύην, τὰ δὲ δὴ κατὰ τὴν Ελλάδα καὶ 
τοὺς σύνεγγυς τόπους καὶ λίαν περιέργως ἐξενηνο- 
χέναι, πολυτρήρωνα μὲν τὴν Θίσβην λέγοντα 
(11. 2. 5602), ᾿Αλίαρτον δὲ ποιήεντα (ἰδ. δ08), 
ἐσχατόωσαν δὲ ᾿Ανθηδόνα (ἰδ. 608), Λίλαιαν δὲ 
πηγῇς ἔπι Κηφισσοῖο (ἰδ. 528), καὶ οὐδεμίαν 
προσθήκην κενῶς ἀπορρίπτειν. πότερον οὖν ὁ 
ποιῶν ταῦτα ψυχαγωγοῦντε ἔρικεν ἢ διδάσκοντι; 
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ΟΕΟΟΆΚΑΡΗ͂Υ, :. 2. 5 

Ἰγγε- "]αγίηρ, οὐ ἰὴ Παϊε- Ρ]αγίηρ, ἰὰῪ οἸαίπα ἴο {ἢ ϊ5 
νίγῦαθ, ον ΠΥ τηδί ἰδίῃ ἐμαὶ ὑπ 656 βἰυάῖοβ απα ἴο 
αἸβορ! πα δηα οοττεοῦ ὑΠῸ ομαγδοῖεγ. Υοῦ ΤὩΔΥ ἢΘΔΓ 
1Π15 σοηϊοηῃ τοι τηδας ποῦ τη γον Ὀγ ἴῃ ΡΥ ΔρΡΌΤΘΔΗΒ, 
θυὺ Ατ᾽βύοχθηιβ 4150 ἄθοϊδυθβ Π6 βαὴθ {πΐηρ. Απά 
ΗἨοτΏΘΓΧ, ἴοο, Πδ85 Βροΐκεη οὔ [πὸ Ῥαγάβ 45 αἰ βο ρ  παυδῃ5 

ἷπ χπογΑ]ν, 85 ἤθη ἢῈ βὰγ5 οἵ πε ρυδγάΐϊδη οὗ 
ΟἸγἰδεοπηηδβίγα : “  βοτη ἴπῸ βδοῃ οὗ Αἰγεὺβ 85. ἢδ 
νγοηῦ ἴο ΤΎΟΥ 5{ὉἸ Ὁ ἐματρεά ἴο Κααρ ψψαΐοἢ ονδῖ Ηΐβ 
νυ τε " ; δῃά ἢδ δαα8 ὑμαὺ Αδρίβεμυβ νγᾶβ ὑπ80]6 ἴο 
ΡΓΘνΑ1] ονεῦ ΟἸγίδειηηδδῖτα ὑη}}]} “6 σαντο ἐπα 
βατα ἴο ἃ Ἰοπεῖν 1516 δηᾶ εν Ἰλῖτα {Πα γ6-- 116 85 ΤῸΓ 
ἢθν, 6 Ἰεᾶ Πδὺ ἴο ἢΐβ8 ἤουβε, ἃ ψ Πρ αν ἢ 8 
ὙΠ πρ' Ἰονον. Βαΐ, Ἔνεπ δραᾶτγΐ ἕτοιμη ἰἢ)18, ΕἰγαῖοἽ- 
{Π6 π65 οοπίτδαϊοϊβ ΠἰΤΏΒ6]; ἔῸΓ ΠΟΥ. Ὀεῖογε {Π6 
ΡΙΌΠΟυΠ σοῦ ἃρονθ-η θη οπαα, δηα αὖ [Π6 νῦν 
αρίπηΐηρ οὗ ἢ5 ὑγεαῖδε ὁῃ ρεορτζαρῇγυ, με βᾶγ8 {1πῶὺ 
ἔγουι {ῃ δαυ]οϑὺῦ δἰτηθ5 411 [ῃ6 ροεὺβ ῃᾶνθ θεπ ΘΑΡῈΥ 
ἴο αἰἴβρίαγ ἐποὶν Κπον]εᾶρε οὔ ρεορτδρῆν; ὑμαῖ 
Ηουτηθυ, ἴον ἱπβίδῃοθ, τηδάς ἃ ρΪδοα ἰῃ 5 ρΟθπη8 ΤῸΓ 
δνεγυτ βίην ἰΠᾶὺ ἢς 86 Ἰεαγπεα δρουὺ {πὸ ΕΗ ορίδη5 
Δα [ἢς ᾿πΠδριἑδηΐς οὗ Εργρῦ δια Πρ γα, δηα {1πᾶῦ 116 
ἢδ5 β͵οπα ἰηΐο Βυρεγήμπουκ ἀεἴαι!] ἴῃ τεραγὰ ἴο Οτεδοα 
δπα ἴΠ6 παοὶρῃρουτίηρ σουηΐτγ65, βρεακίηρ οὗ ΤΗΐβρς 
ἃ5 ὍΠ6 ““Παυπὺ οὗ ἄονεβ, Ηα]αγίαβ 85 “" β,Ίδβϑυ, 
Απὶμοάοῃ 85 ““οἡ [6 υἱϊζοτπιοσὺ Ὀογάογς, [11}468 ἃ5 

ΦὉγ {πΠ6 βρυίηρβ οὗ (ερῃίβυβ᾽᾽ ; δῃᾶὰ ἢε δαάβ παῖ 
ΗΟΥΟΥ πανεῦ ᾿εῖβ [4}}] δὴ ἱπδρριοργίαϊε δορὶ ἐμοῦ. 
ὟΝ 61] ὉΠ δ π,͵ 1 δδκ, ἰβ [6 ροεῦ ννῆο τρδῖκθϑ 86 οὗ [Π656 
ερΠοἴβ Π|κ6 ἃ ρϑύβοῃ εηραρεᾶ ἴῃ δπιδγίαϊ ἰπρ', ΟΥ ἴῃ 
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νὴ Δία, ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὕτως εἴρηκε, τὰ δ᾽ ἔξω 
΄ὰ 3 ’ Ἁ Φ Νῇ) ’ 

τῆς αἰσθήσεως καὶ οὗτος καὶ ἄλλοι τερατολογίας 
μυθικῆς πεπληρώκασιν. οὐκοῦν ἐχρῆν οὕτως 
εἰπεῖν, ὅτε ποιητὴς πᾶς τὰ μὲν ψυχαγωγίας χάριν 
μόνον ἐκφέρει, τὰ δὲ διδασκαλίας" ὁ δ᾽ ἐπήνεγκεν, 
ΦΨ ’ὕ ’ ’᾽ 9 Ψ ὅτι ψυχαγωγίας μόνον, διδασκαλίας δ᾽ οὔ. καὶ 
προσπεριεργάζεταί τε, πυνθανόμενος τί συμβάλ.- 
λεται πρὸς ἀρετὴν ποιητοῦ πολλῶν ὑπάρξαι τό- 
πων ἔμπειρον ἢ στρατηγίας ἢ γεωργίας ἢ ῥητορικῆς 
ἢ οἷα δὴ περιποιεῖν αὐτῷ τινες ἐβουλήθησαν; τὸ 
μὲν οὖν ἅπαντα ζητεῖν περιποιεῖν αὐτῷ προεκ- 
πίπτοντος ἄν τις θείη τῇ φιλοτιμίᾳ, ὡς ἂν εἴ τις, 
φησὶν ὁ Ἵππαρχος, ᾿Αττικῆς εἰρεσιώνης καταρ- 
τῳη" καὶ ἃ μὴ δύναται φέρειν μῆλα καὶ ὄγχνας, 
οὕτως ἐκείνου πᾶν μάθημα καὶ πᾶσαν τέχνην. 
τοῦτο μὲν δὴ ὀρθῶς ἂν λέγοις, ὦ ᾿Ερατόσθενες" 
ἐκεῖνα δ᾽ οὐκ ὀρθῶς, ἀφαιρούμενος αὐτὸν τὴν 
τοσαύτην πολυμάθειαν καὶ τὴν ποιητικὴν γραώδη 

θ ’ ᾽ ’ Φ δέδ ᾽ὔ ’ 8 

μυθολογίαν ἀποφαίνων, ἢ δέδοται πλάττειν, φῇς, 
ὃ ἂν αὐτῇ φαίνηται ψυχαγωγίας οἰκεῖον. ἄρα 
γὰρ οὐδὲ τοῖς ἀκροωμένοις τῶν ποιητῶν οὐδὲν 

, ν 3 ’ ’ δ “ 

συμβάλλεται πρὸς ἀρετήν; λέγω δὲ τὸ πολλῶν 
ὑπάρξαι τόπων ἔμπειρον ἢ στρατηγίας ἢ γεωργίας 
ἢ ῥητορικῆς, ἅπερ ἡ ἀκρόασις, ὡς εἰκός, περιποιεῖ. 

1 προσπεριεργάζεταί τε, Του, ἴογ προσεξεργάζεταί γε (προσ- 
εἐπεργάζεταί γε); Μοΐποκο (]πὰ, 239) δρργονίῃ, μαῦ ποῦ 
ἸΠΒΟΓΌρ. 

3 καταρτῴη, Μδάνὶμζ, ἴογ κατηγοροίη ; Α.  οχζΘ] Δρργονίῃρ. 
3 φής, Οτοβκυγά, ἴογ φησίν ; ΕὈΓΌΙ ΣΟΥ ΤΟ] οί πα. 

1 ΤΊδ. ““ δἰ γθβίοῃ θ᾽" νγγὰβ δὴ οἷΐνθ (ογγ ἰδι1γ6}} Ὀγϑηοῇ δαοσποϑα 
τὶ} ὑμ6 βγβύ-γαϊΐβ οὗ ἃ ρίνθῃ Ἰἰαπᾶ δηᾶ Ἵδυγὶθα δγουπᾶ ἴο 
016 δοοοτηρδῃϊπηθηῦ οὗ ἃ βοηρ οὗ ὑμδηκβρινίηρ δηά Ῥγδυϑγ. 
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ΘΕΟΟΘΒΑΡΗΝΤΥ, τι. 2. 3 

ἰπϑίγυσϊησ “ΤὨδ ]Ἰαΐϊογ, οὗ δουγβα,᾿ γοὺ ΤΘΡΙΥ ; 
“Ὁ ψἘ1]16 ὑμεβα εριπεῖϊβ να θθθη υδεα Ὀγ Ὠΐϊη 
ἴῸΥ Ρυγροβαβ οὗ ᾿πδϑίσυοίίοη, ἐνεγυ ΐησ Ραγοπά {πα 
ΥΔηρα οὗ ορβεγνδίϊίοῃ ἢδ8 Ὀεθῃ ἢ]]6ε, ποῖ οὔΪῪ ὃγ 
Ηοταδν θυΐ ὈΥ οἴδαδυβ 4180, ψ ἢ τηνι ῃῖσαὶ τηάγνο]8.᾿ 
Εγταϊοβίμθμθβ, ἔμθη, Βῃου]α ἢδνε βαϊα ὑπαὶ ““Ἔνεῦν 
Ροοὺ νυυῖϊεβ δύ ΤῸ ρυγροβεβ οὗ τηοσα δηϊζογίδίη- 
τηθηΐ δπάᾶ ράγὶν ἴον ἱηδίγαοϊοι ᾿᾿ ; Ὀυὺ ἰδ ψογχάβ 
ΕΘ “ποῦ δηϊογίδἰπιηθηῦ δηα ποῖ ἱπδίγιοί οι. 
Απαᾶ Ἐγαϊοβίμαηθβ ρῖναβ ᾿:Π.561 αὐϊΐα ὉΠ ΘΟΘΒΒΑΡῪ 
Ρδΐῃμϑ ἤθη ἢ6 8515 ον 1 δ΄ ἴο {Π6 Ἐχοθ]]θπος οὗ 
1Π6 ροοὺ ον Ὠΐτα ἴο θῈ 8δῃ Ἔχρογΐ ἴῃ φεορυδρῆγυ, οὐ ἴῃ 
σΘΠ ΘΓ ΒΡ, ΟΥἩ ἴῃ Δρτίου γα, ΟΥἩ 1 τῃεἴοτῖς, ΟΥἩ 1 ΔΗΥ 
ΚΙπα οὗ βρεοῖδὶ Κπον]εάρε ψ ἢ ν ΐϊο ἢ βοηθ ρθορὶςἊ 
ᾶνα ψ ϑῃεα ἴο ἱηνεϑῦ ω. Νον {πῃ ἀδϑίσα ἴο 
ἐμᾶον Ηοιηοῦ νἹἢ 411 Κπον]εᾶρα τηϊρῃῦ θὲ τεραγάθα 
85 ομαγδοίογιϑυίς οὗ Α δ ψῆοϑθε Ζ6 84] Ὄχοθοάβ {ῃ6 
ΡΙΌΡΕΓ ᾿ἰμπϊΐ, Ἰυδὺ ἃ5 ψου]Ἱά 6 ὑῃ6 οδ86 1 ἃ τηδη---ἰο 
0586 ἃ ΘΟΙΡΑΙθοη οὗ ΗἸἰἸρραγοῆιι---5ου]α ἤδηὴρ 
ΔΡΡΙ65 δῃ6 ρξϑγβ, Οὐ δηγυ πίηρ 656 ὑπαῦ 1 οδηποῦ 
ὈΘΑΓ, Οἡ 8η Αἰἰὶο “ εαἰγεϑίοη θ᾿ ἢ; 50 δυϑυγᾷ ψου]ὰ ἰδ 6 
ἴο ἐμᾶονν Ηομον νυ] ἢ 411 Κπον]εᾶρε δηα νυ Ἔνετν 
ατί. Υου ΤηΔΥ θὲ τἱρῃΐ, Εταϊοβι θη θβ, οἡ ὑῃαῦ ροϊηΐ, 
Ρυΐ γοὺ δῖε ψυοηρ ἤθη γοὺ ἄδην ἴο Ποῖον ἴδε 
Ροβϑβϑϑβϑίοῃ οὗ ναϑῦ Ἰεδυηϊηρ, Δα ρῸ Οη ἴο ἄξοϊαγε {παῖ 
ΡΟΕΌΓΥ ἰ5 ἃ [Δ0]6- ργαῦηρ οἷά νἱΐα, σῆο Πᾶ5 Ὀδθη 
Ῥεχτηϊ εα ἴο ““ἰηνεηῦ᾽ (85 γοιι 68]] 10) ψ βαΐδνϑι 586 
ἄξδεηβ δ }080]165 ἔῸΓ ῥρυγροβοθ οὗ δηϊοσγίαϊῃτηθηΐ. 
γυμαῖ, δὴ ἢ 15 πο σοπίθυϊοη χη866, εἰζῆετ, ἴο ἴῃ 6 
ΘΧΟΘΙ] πος οὗ ἴα ψῆο ἤδθᾶγο [ἢ6 ροεῖβ γεοϊ[εα--- 
Ι ἀραῖῃ τοῖο ἴο ἴῃ ροοῖβ Ῥεΐπρ δὲ δχρετῖ ἴῃ 
ΘΕΟΡΤΆΡὮΥ, ΟΥ̓ ΚΡ, ΠΟΙΆ ΒΠΡ, ΟΥἨ ἀρτίου]ζαγε, οὐ τῃεϊοτίς, 
ἴπ ΜΠ] ἢ βυ)]οοῖβ Ομ δ᾽ 5 Πδατίηρ οὗ ροδῖγυ παἴασα]ν 
ἰηνεβῖϑ ὕμε ροεῖ ν ἢ βρεςΐα] Κπον]εαᾶροῦ 
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3 Ἁ Ἁ 4 ψ , ἐς Ἁ 
4, ι᾿Αλλὰ μὴν ταῦτά γε πάντα 0 ποιητῆς 

Ὀδυσσεῖ προσῆψεν, ὃν τῶν πάντων μάλιστα 
ἀρετῇ πάσῃ κοσμεῖ: οὗτος γὰρ αὐτῷ 

πολλῶν ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω, 
(θα. 1. 8) 

οὗτός τε ὁ. 

εἰδὼς παντοίους τε δόλους καὶ μήδεα πυκνά. 
(1. 8. 302) 

οὗτος δ᾽ ὁ “ πτολίπορθος "᾿ ἀεὶ λεγόμενος καὶ τὸ 
Ἴλιον ἑλὼν 

βουλῇ καὶ μύθοισι καὶ ἤἠπεροπηίδι τέχνῃ" 
τούτου γ᾽ ἑσπομένοιο καὶ ἐκ πυρὸς αἰθομένοιο 
ἄμφω νοστήσαιμεν, (ἶ. 10. 246) 

φησὶν ὁ Διομήδης. καὶ μὴν ἐπί γε τῇ γεωργίᾳ 
σεμνύνεται" καὶ γὰρ ἐν ἀμητῷ, 

ἐν ποίῃ" δρέπανον μὲν ἐγὼν εὐκαμπὲς ἔχοιμι, 
καὶ δὲ σὺ τοῖον ἔχοις" (Οἀ. 18. 368) 

καὶ ἐν ἀρότῳ, 

τῷ κέ μ᾽ ἴδοις, εἰ ὧλκα διηνεκέα προταμοίμην. 
(Ο(. 18. 315) 

καὶ οὐχ “Ὅμηρος μὲν οὕτω φρονεῖ περὶ τούτων, 
οὐχὶ δὲ πάντες οἱ πεπαιδευμένοις μάρτυρι 
χρῶνται τῷ ποιητῇ, ὡς ὀρθῶς λέγοντι, περὶ τοῦ 
τὴν τοιαύτην ἐμπειρίαν εἰς φρόνησιν συντείνειν 
μάλιστα. 

ὅ, Ἣ δὲ ῥητορικὴ φρόνησίς ἐστι δήπου περὶ 
λόγους" ἣν ἐπιδείκνυται παρ᾽ ὅλην τὴν ποίησιν 
᾽Οδυσσεὺς ἐν τῇ Διαπείρᾳ, ἐν ταῖς Λιταῖς, ἐν 
τῇ ΤΠΙρεσβείᾳ, ἐν ἣ φησίν' (. 2.,9, 8) 
όο 



ΘΟΕΟΟΘΟΒΑΡΗ͂Υ, :. 2. 4-- 

4, Αβρυγεαϊν Ηουλον [88 αἰ θυϊεά 41} Κπον]εᾶρε 

οὗ {15 Κίπα, δ Ἰϑαβῦ, ἴο Οάγββευβ, βοὴ ἢῈ δάοτῃβς 

βεγομπα ἢΐ5 ἔθ] ]ον5 ἢ ἀνα Κὶπα οἵ δχοα]]εποε ; 

ἴογ μϊ5 Οὐγββθυβ “ ΟὗὨ ΤἸΔηΥ τχθ ἴδε ἰονγῃβ αἰά 566 

Δη4 τηϊπας αἸἃ Ἰδαγη,᾿ Δηα ἢ6 ἰ5 ὕΠ6 τϑῃ ΨἘῸ “ ἰ8 

5116 α ἴῃ 411 [ῃ6 ψγαγβ οὗ νψ1δὲ δῃὰ ουπηΐηρ ἀενίςοα.᾽ 

Οαγββοὺβ 8 σοη 41} ΒΡΟΚΘῚ οὗὨ δ8 ““ἴΠῃ6 βϑοκοὺ 

Οὗ εἰνι65" δὰ δ5 με Ἴσδρἴυγεν οὗ ΤΥΟΥ “ ὈΥ χτηθϑδης 

ΟΥ ΐἰβ οσουμβεὶθ δῃα εἷς ρεγβυδβίνθῃηθβα 8ηα ἢΪ18 

ἀεοοσυα] αγὶβ ᾿ ; δῃα Πιοιηθάθθ βᾶγβ οὗ Ὠΐτ : “ Βαϊ 

ΜΉΘ 6 σομλθῖῃ νὴ ἢ τα, αν ουΐ οὗ Ὀυγπίηρ ἤτε 

την νγε ὑοῦῃ τοϊυτη. ἡ Μοζα ἴμδὴ {μαῖ, Οάγδβθευβ 

Ἀτίάθβ πη β6] οα Ὀεΐπρ ἃ ἴδιτηεσσ. ΕῸΡ ἰηβἴδηςα, 

ὙΠ ἢ τερατὰ ἴο τεϑρίηρ 6 88γ8: “[π {Π6 ἄξερ ργδββ 

τηΐρῃϊ Π6 τηδΐοῃ "δ, δῃᾶὰ τηΐϊρῃῦ 1 ἢᾶνὲῈ ἃ ογοοϊεᾶ 

βογίδθ, 8πα που δποί]ιεν κα Στ; δῃὰ νἱἢ ταραγὰ 

ἴο Ρουρίηρ : “ ΤὭΏρδη 5δου]αβῦ Ποὺ 566 τη6, Ὑ βεῦμ Γ 

ΟΥ̓ ΠΟ 1 νψουἹᾶ ουΐϊ ἃ οἰδδῃ ἔσγγον ὈΠΌΙΌΚΘη ᾿δΐοτα 

τη6. Αμάᾶ ποῖ ΟἿΪΥ αἀο685 ΗοῖλδΥ ἔπ8 Ροβ8688 

ἰβάουῃ ἀρουΐ ὑμ686 τηδίζεσβ, ὑαῦ 411] δη]ριίεηεα 

ἴδῃ οἷΐε ἴδε ροεῖ 8ἃ5 ἃ νἱΐμεββ ὑῆοβϑα ΨψΟγβ ἃγα 

ἴγιῃε, ἴο ῥγονε {Ππῶΐ ργδοίϊοαὶ ἐχρεγίεπος οὗ ὑπ18 Κὶπὰ 

οοπἰγίθυΐοβ ἰῃ {ῃς Ὠἰρ]ιαϑῦ ἄδρτοα ἴο νυ βάοση. 

ὅ. ΒΠοίοτϊς ἴ5, ἴο ΡῈ δυγθ, νίβάοιῃ δρρ]ἰδα ἴο 

ἀἴβοουγδβα ; δπα Οάγϑββειιβ ἀΐβρ!αγα 0158 σοὶ ΓΠτουρ- 

ουῦ [με φηθτγε [1Π|824, ἰῃ τς ΤΥ], ἴῃ ἴῃ6 Ῥγδυϑυβ, 

δη4 ἴῃ ὅπ6 Εχαραβθυ, βοτα ΗοΙΊΕΙ Β8γ5 : “ Βαΐ ΠΕ 

6Ὶ 
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ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ὄπα τε μεγάλην ἐκ στήθεος εἴη 
καὶ ἔπεα νιφάδεσσιν ἐοικότα χειμερίῃσιν, 
οὐκ ἂν ἔπειτ᾽ ᾿Οδυσῆϊΐ γ᾽ ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος. 

(Π. 8. 321) 

τίς ἂν οὖν ὑπολάβοι τὸν δυνάμενον ποιητὴν 
εἰσάγειν ῥητορεύοντας ἑτέρους καὶ στρατηγοῦντας 
καὶ τὰ ἄλλα ἐπιδεικνυμένους τὰ τῆς ἀρετῆς ἔργα, 
αὐτὸν εἶναι τῶν φλυάώρων ἕνα καὶ τῶν θαυματο- 
ποιῶν, γοητεύειν μόνον καὶ κολακεύειν τὸν ἀκροα- 

ν᾽. , 3 ων Ν ’ ’ ᾽ τὴν δυνάμενον, ὠφελεῖν δὲ μηδέν; προτέραν" ὃ 
οὐδ᾽ ἀρετὴν ποιητοῦ λέγοιμεν ἂν ἡντινοῦν ἄλλην, 
ἢ τὴν μιμητικὴν τοῦ βίου διὰ λόγων. πῶς ἂν 
οὖν μιμοῖτο ἄπειρος ὧν τοῦ βίου καὶ ἄφρων; 
οὐ γὰρ οὕτω φαμὲν τὴν τῶν ποιητῶν ἀρετὴν 
πρι! τεκτόνων ἢ χαλκέων: ἀλλ᾽ ἐκείνη μὲν 
οὐδενὸς ἔχεται καλοῦ καὶ σεμνοῦ, ἡ δὲ ποιητοῦ 
συνέζευκται τῇ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ οὐχ οἷόν τε 
ἀγαθὸν γενέσθαι ποιητήν, μὴ πρότερον γενηθέντα 
ἄνδρα ἀγαθόν. 

6. Τὸ δὲ δὴ καὶ τὴν ῥητορικὴν ἀφαιρεῖσθαι 
τὸν ποιητὴν τελέως ἀφειδοῦντος ἡμῶν ἐστι. τί 
γὰρ οὕτω Π ΤΡρεεον; ὡς φράσις; τί δ᾽ οὕτω 
ποιητικόν; τίς δ᾽ ἀμείνων “Ομήρου φράσαι; νὴ 
Δία, ἀλλ᾽ ἑτέρα φράσις ἡ ποιητική. τῷ γε εἴδει, 
ὡς καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ποιητικῇ ἡ τραγικὴ καὶ ἡ 
κωμική, καὶ ἐν τῇ πεζῇ ἡ ἱστορικὴ καὶ ἡ δικα- 
νική" ἄρα γὰρ οὐδ᾽ ὁ λόγος ἐστὶ γενικός, οὗ εἴδη 

Δ προτέραν, Μοϊποῖο, ἴοῦ πότερον ; Ο. Μύ]]οΣ ἈΡΕΓΟΥΙΒΕ, 
2 ὡσεί, ΟοΓαΐδ, ἴοσς ὡς ἤ; Μείΐπεικο ἴο]ονίης; Ο. ΜύϊοΣ 

δΡΡΓΟν ης. 
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ἢε αἰϊεγεά ἢὶδπ στεδῖ νοῖὶςα ἔγτοιη ἢΪ5 οῃδϑὶ, δῃᾷα ψοσζαϑς 
κα υπο {π6 βηονδῖκοβ οὐ νἱηΐοσ, ἤθη σουϊᾶ πο 
ΤΊΟΥΤΔ] τηδῃ σοηΐϊεπα στ Θάγβθευβ. ὙγΠο, {ῃδη, 
(8 8βϑϑμης ὑπαὺ ῃ6 ροεῦ ψὴοῸ 18 οᾶρδῦ]ες οἱ ἴη- 
᾿γοἀαοίηρ ΟἾΒΟΥ τλθὴ ἰπ ἴπ6 τό]α οὐ οτγαΐουβ, οὕ οὗ 
ϑθΠΘΓΑ]5, ΟΥ̓ Ά ἴῃ οΟἴΠΟΥ τόθ {πᾶὺ Ἂχῃὶοὶῦ τῃ6 δο- 
σΟΙΩΡ Βῃγηδηΐβ οὗ {πε δὶ οἵ γῃδζοσϊο, 18 ῃἰγβοὶ θὰϊ 
οπῈ οὗ τπΠ6 Ῥυβοοηβ ΟΥ ᾿π90 16 8, σαρ40]6 ΟἿΪγ οὗ 
θεν οῆΐηρς πα ἢαϊιετίησ ἷ5 ἤδαγο θυΐ ποῖ οὗ 
ΒεοΙρίης ἢ δ ΝῸΓ οδὴ νγὲ δϑϑιπημα ὑμᾶῦ ΔὴΥ δχ- 
ΠΕ] ΠΘπος οὗ ἃ ροεῖ νηδῦθδνευ 18 ΒΌρΡΘυοΥ ἴο ἐῃδὶ 1 ἢ 
ἜΠ80]65 Βίτη ἴο ἰμηϊϊαῖε 116 {πγουσἢ ὑΠ6 τθδῃβ οὗ 
βρεεςοἢ. Ηον, ἤθη, σἽδῃ ἃ τωδῃ ἱπηΐζαϊα 116 16 6 85 
ΠΟ Ἔχρογίθηος οὗ 11 δηᾶ ἰ5 ἃ 401} ΟΥ̓ οουγβὲ Ψψεὲ 
4Ὧο ποῦ βρεὰκ οὗ [6 Ἔχοβι]θπος οὗ ἃ ροεΐ ἰῃ [Ππ βδὴ6 
56 ῃ86 88 )ἷὲ ϑρ6 δὶς οὗ {πᾶὶ οὗ ἃ σλυρεηΐου οὐ ἃ ]Δος- 
5. Στ ; ΤῸΓ ΠῚ Ἔχ ΟΊ] ]θηοα ἀδροηαβ ΡΟ πο ἱπμογεηῖ 
ΠΟΙ δηα ἀϊρσηγ, ψ εγεὰβ [Π6 Ἔχοα]]θῆοα οὗ ἃ 
ρΡοοὺ 18 ἱπβϑαραυδΌν δβϑοοίαίεα ψἱἢ [Π6 ΘΧοΘΊ] πος 
οὗ [Πε6 τηδῃ ᾿ἰπη86] ἢ, δα 1 5 ἱτροββίθ]α ἔοσ ομα ἴο 
Ὀδοοτηθ 8 βοοά ροεῖ η]688 ἢ6 45 ργενι ουϑὶν θδοοιλα 
ἃ ϑοοά τηδη. 

6. 80, ἴῃδῃ, ἴο ἄδην {πε τὶ οὗ τῃείογίς ἴο Ηοπλου 
16. ἴο αἰβγεραια ΤΥ ροβίυΐοῃ δηἰίγαὶγυ. ΕῸΣ ναὶ ἰβ 
80 Τηποἢ ἃ ρατὺ οὗ γῇῃϑϊογίς 85 βγεῖ δ Απᾶ ψῇῆδὶ 
ἷβΒ 80 ΤΠΟἢ ἃ ραετΐ οὗ ροεϊγΡ Απᾶ ψΨῇο ἢ)88 501- 
Ρ8586α Ηομιοῦ ἰῃ βγ]ε 3 ὴ ““ Αϑβυγεα]ν,᾽᾿ γοὺ ΔΙΒΎΨΟΥ, 
“Ὁ {πὰ βίγ]ε οἵ ροθίσυ 15 αἰεγεηὺ ἔγομλ ἐμαὶ οὗ 
γῃοϊοτίο." [Ι|,Ὴη 5ρβδοίεβ, γ68; )υδῖ 8ἃ5 ἴῃ ΡΟΘΌΓΥ [1861 
ὑΠ6 βίγ]ς οὗ ἔγαρεαυγ αἰβετβ ἔγοιῃ ὑμπαῦ οὗ σοιηεαν, 
8Π4 ἴῃ ῥτόβα [6 β'υγ]ε οὗ Ὠϊβίονυ αἰευβ ἔγσομλ {1 
ΟΥ̓ ἔοτεῃβίο βρεθοῃ. Ὑε}1 ὑμεη, ψουἹὰ γοὺ δββοῦῦ 
[μα αἰβοουγθα ἰβ ποῖ ἃ σεῃευῦῖο ἴδστῃ, εἰ εν, ἤοβα 

1 Ῥῇἧγαϑῖ8. 2 Ρῃγαξοϊῃ. 
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4 ΝΜ,)Ἤ ᾿ ς ’ Γι ’ ᾽ὔ ε Ἁ ὁ ὄμμετρος καὶ ὁ πεζός; ἢ λόγος μέν, ῥητορικὸς 
δὲ λόγος οὐκ ἔστι γενικὸς καὶ φράσις καὶ ἀρετὴ 
λόγου; ὡς δ᾽ εἰπεῖν, ὁ πεζὸς λόγος, ὅ γε κατε- 
σκευασμένος, μίμημα τοῦ ποιητικοῦ ἐστι. πρώ- 
τιστα γὰρ ἡ ποιητικὴ κατασκευὴ παρῆλθεν εἰς 
τὸ μέσον καὶ εὐδοκίμησεν' εἶτα ἐκείνην μιμού- 
μενοι, λύσαντες τὸ μέτρον, τἄλλα δὲ φυλάξαντες 
τὰ ποιητικὰ συνέγραψαν οἱ περὶ Κάδμον καὶ 
Φερεκύδη καὶ Ἑκαταῖον" εἶτα οἱ ὕστερον, ἀφαι- 
ροῦντες ἀεί τι τῶν τοιούτων, εἰς τὸ νῦν εἶδος 
κατήγαγον, ὡς ἂν ἀπὸ ὕψους τινός" καθάπερ 
ΝΜ Ἁ ’ ’ ΤΑῚ Α 

ἄν τις καὶ τὴν κωμῳδίαν φαίη λαβεῖν τὴν 
σύστασιν ἀπὸ τῆς τραγῳδίας, καὶ τοῦ κατ᾽ 
αὐτὴν ὕψους καταβιβασθεῖσαν εἰς τὸ λογοειδὲς 
νυνὶ καλούμενον. καὶ τὸ ἀείδειν δὲ ἀντὶ τοῦ 
φράζειν τιθέμενον παρὰ τοῖς πάλαι ταὐτὸ τοῦτο 
ἐκμαρτυρεῖ, διότι πηγὴ καὶ ἀρχὴ φράσεως κατε- 
σκενασμένης καὶ ῥητορικῆς ὑπῆρξεν ἡ ποιητική. 
αὕτη γὰρ προσεχρήσατο τῷ μέλει κατὰ τὰς ἐπι- 
δείξεις" τοῦτο δ᾽ ἦν λόγος μεμελισμένος ἢ δή, 
3 3 φ λ ε ’ 393». Ν Ἁ ’ ἀφ᾽ οὗ δὴ ῥαψῳδίαν τ᾽ ἔλεγον καὶ τραγῳδίαν καὶ 
κωμῳδίαν. ὥστ᾽ ἐπειδὴ τὸ φράξειν πρώτιστα ἐπὶ 
τῆς ποιητικῆς ἐλέγετο φράσεως, αὕτη δὲ μετ᾽ ὠδῆς 
ὑπῆρξε παρ᾽ ἐκείνοις, τὸ ἀείδειν αὐτοῖς τὸ αὐτὸ 
τῷ φράζειν. καταχρησαμένων δ᾽ αὐτῶν θατέρῳ 

1 λόγος μεμελισμένος ἣ φδή, Α. ΜΙ]αγ, ἴοῦ φδὴ ἣ λόγος 
μεμελισμένος. 

3 αὕτη δὲ μετ᾽ ᾧδῆς ὑπῇ ὑξῆρεε παρ᾽ ἐκείνοις, τὸ ἀείδειν αὐτοῖς τὸ 
αὐτὸ τῷ φράζειν, ϑρϑηρεὶ, ἴογ΄ αὕτη δὲ μετ᾽ φδῆς, τὸ ἀείδειν 
αὐτοῖς τὸ αὐτὸ τῷ φράζειν ὑπῆρξε παρ᾽ ἐκείνοις ; Ο. ΜΆΠ1οΣ 
ΔΡΡτονίηζ. 
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ΒΡΘΟΙ6 5. Δ΄ πγδίγ δ] ἀἸβοουῦδα δπα ργοβα αἰἸβοοῦῦδ6 ὃ 
Οὐ, ταῦῃου, 15 ἀἸδοοῦγβθ, ἴῃ 15 Ὀτοδα δῦ 56 η56, ρεῃουῖς, 
8116 τη θϊογῖοαὶ αἰδοοῦγθα 186 ποὺ σεποεὶς, δηα β(ν]6 
Ϊθ ΒΙΤΏΡΙΥ ἃΠπ Θχοαι]θηοα οὗ αἰβοουῦδβε ἢ-- Βαϊ ῥγοβα 
αἰβοουγβ6--- τηθδῃ Αγ ϊϑιϊς ρῥγοβε---ἰβ, 1 ΤὩΔΥ Β58Υ, 
8 ἰτηϊϊζαϊίϊοη οὗ ροείϊς αἰβοουῦγβα; [ὉΓ ΡΟΘΟΥ; ἃ8 
8 τί, ἢγϑὺ σᾶπηθ ΡΟῚ ὑπ6 βοθπὸ δπα νδβ ἢγϑὶ ἴο 
ὙΠ ΔρΡτονα]. Τῆῇθη οἂπα Οδάμβ, Ῥῃδγθουα 65, 
Ηδεοαΐδευβ, ἃμα ὑμεῖν ΦΟ]οννοῖβ, νὰ ρύοϑε νυ τηρδ 
ἴῃ ψΒΙΟΩ ὑπο ἰμϊαϊεα ἴῃς ροεύϊς ἃ, δρδπάοηίηρς 
με 86 οὗ πηεῖγα Ραῦ ἴῃ οὐδ γεϑρεοῖβ ργεβαυνίηρ 
[Π6 αυδ 165 οὗ ροεῖτγ. Τθδη βυρβεαυθσηῦ νυ 5 
ἴοοῖς ἀνᾶγ, δῇ ἰπ ἷ5 ἴχτη, βομῃθίίηρ οὗ ὑμεβε 
αυδ 165, 8ᾶηὰ ὑγτουρηῦ ργοβθα ἀἄονῃ ἴο 15 ργεβθηῦ 
ἴογντα, 85 ἔγομη ἃ β0][τὴῈ Πεῖρηῦ. [Ι͂ὰ ἴῃς βϑᾶηθ6 ΨΥ 
Ο9Π6 τηἱρῇῃϊ 5δὰν ἰῃδὺ σοΙΘαῪ ἴοοῖὶς 105 βἰγασΐαγα ἔγοση 
ὑγταροαγ, ὰϊ ὑπαῦ [Ὁ αἰδοὸ ἢδ5 θεεὴ ἄδρτδαβα---ἔλου 
86 Βυ ] 6 Πεῖὶρῃῦ οὗ ἔγάρεαγ ἴο 115 ργεβδεπῦ “ ργοβε- 
1Πκὸ " 50γ16, 85 Ὁ 156 ο]]εὰ. Απα ἔαγίμεν, ἴῃς ἔδοϊ 
ὕπᾶιῷ {Ππ6 διοϊθηΐβ υδεα {πΠ6 νεῖ “ βἰπρ᾽᾿ ἰπϑιθδα 
οὐ τῆς νεὺρ “1611 1 Ῥεδῦῖβ νἱϊηθβα ἴο ὑῃ5 ΝΘΥῪ 
ὉΠηρ, πϑιηθὶγ, ὑπαῦ ΡοΘΌ ΤΥ ψὰβ ἴθ βουγοα δῃᾶ 
οὐἹρίηῃ οὗὨ βὕγ]6, 1 τηθδῃ οὐπᾶΐθ, οὐ γῃϑίογίοδ), βἰγ]β. 
ΕῸΣ ψ θη ΡοδΌΥ ψγὰ8 τεοϊϊοα, [Ὁ δρ]ογεα {πῸ 
διϑϑιϑίδησα οὗ βοηρ ; {[}15 σοταἱπαίίζοῃ ἕοστηθα τηθ]οαὶϊς 
αἰβοοῦγβα, Οὐ “οὐδ᾽; δπα ἔγοπι “οὐδ᾿ ὕπεῪ ὑερδῃ 
ἴο υ8ὲεὲ ἴΠμ6 ὕδυτηβ ὑαρβοαγυ, ὑγαρεαγ, δηα σομηθαγ. 
ΓΔ ογοίοσο, βίησα “ [611] 1 γν88 ἢγϑοῦ ὑ86α ἴῃ του ηοθ 
ἴο ροσῖϊς ““βὑν]ε᾿᾿ 2 δῃᾶ βίποθ. διηοηρ ἴΠ6 δησίθηΐβ 
115 ροεῖῦϊς βίγὶε νὰϑβ δοοοιηρδηϊθα ὈΥΐ ϑοηρ, ὑδμ6 
ζεύτα “βίη ν 85 ἴο ἔδπϑιὰ δαυϊναϊοηῦ ἴο {Π6 ἐδυπὶ 
“4 ἰ611᾿; δῃάὰ ὑβεὴ αἷοσ ὕπΠδνῪ ἢμδα πτηΐϑυβθα {πὲ 
Ἔρτιρον οὗ ἴπεβε ὕνο ἔδγῃηβ ΕΥ̓͂ Δρρι γίπρ ἴὖ ἴο ῥγοβ8Ὲ 

1 Ῥῇγαξοϊῃ. 2 Ρῇῥγαϑβῖδ. 
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λΌΝ ΄΄ὸὦ φ᾿ ’ λρΡ5Ἀ ᾽ ς ᾽ καὶ ἐπὶ τοῦ πεζοῦ λόγου, καὶ ἐπὶ θάτερον ἡ κατά- 
Α [οὶ Ν 

χρῆσις διέβη. καὶ αὐτὸ δὲ τὸ πεζὸν λεχθῆναι τὸν 
[οὶ Ν ἄνευ τοῦ μέτρου λόγον ἐμφαίνει τὸν ἀπὸ ὕψους 

τινὸς καταβάντα καὶ ὀχήματος εἰς τοὔδαφος. 
1. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ τὰ σύνεγγυς μόνον, ὥσπερ 

᾿Ερατοσθένης εἴρηκε, καὶ τὰ ἐν τοῖς “Ελλησιν, 
ἀλλὰ καὶ τῶν πόρρω πολλὰ λέγει" καὶ δι’ ἀκρι- 

’ Ω͂ Ἁ “Ὁ ’ ζω φ 

βείας Ὅμηρος καὶ μᾶλλόν γε τῶν ὕστερον μυθο- 

λογεῖται, οὐ πάντα τερατευόμενος, ἀλλὰ καὶ πρὸς 
3 ’ 3 φὰ ΕΥ̓ ’ Ἅ ἐπιστήμην ἀλληγορῶν ἢ διασκευάζων ἢ δημα- 
γωγῶν ἄλλα τε καὶ τὰ περὶ τὴν ᾿Οδυσσέως 
πλάνην: περὶ ἧς πολλὰ διαμαρτάνει, τούς τ᾽ 
3 ’ . ᾽ Φι. ὖΝ Ν ἐξηγητὰς φλυάρους ἀποφαίνων καὶ αὐτὸν τὸν 

4 Φ ΝΥ 3 ο ΄ ποιητήν' περὶ ὧν ἄξιον εἰπεῖν διὰ πλειόνων. 
8. Καὶ πρῶτον ὅτι τοὺς μύθους ἀπεδέξαντο 

οὐχ οἱ ποιηταὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ αἱ πόλεις 
πολὺ πρότερον καὶ οἱ νομοθέται τοῦ χρησίμου 
χάριν, βλέψαντες εἰς τὸ φυσικὸν πάθος τοῦ 
λογικοῦ ζῴον" φιλειδήμων γὰρ ἅνθρωπος" ῖ προοί- 
μίον δὲ τούτου τὸ φιλόμυθον: ἐντεῦθεν οὖν 
ἄρχεται τὰ παιδία ἀκροᾶσθαι καὶ κοινωνεῖν 
λόγων ἐπὶ πλεῖον. αἴτιον δ᾽, ὅτι καινολογία 

, 3 ε “ 3 Ἁ [ ’ τίς ἐστιν ὁ μῦθος, οὐ τὰ καθεστηκότα φράζων, 
ἀλλ᾽ ἕτερα παρὰ ταῦτα' ἡδὺ δὲ τὸ καινὸν καὶ 
ὃ μὴ πρότερον ἔγνω τις" τοῦτο δ᾽ αὐτό ἐστι καὶ 

1 ἄνθρωπος, Μοίπθρίιο, ἔος ἄνθρωπος; Οοροῦ 8180 ἱπάθρϑῃς 
ἀθηύν. 
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αἸδοοῦγβα, ὅδε τηΐϊϑυϑε ρϑβϑεα οὐδ ἴο ἴῃς [Ιδίξεῦ 
ἴθ 415.οὃ. Αμπά, ἔαγ ποιτήοτε, {ῃΠ6 νεῖν ἔδει ἰῃδὶ 
ΠΟΙ-τησ το] αἰϊδοοιγβα ψγὰ5 δυο α “ ρεἀεϑιγίδη ᾿᾿ 
Ἰπαϊ]οαῖαβ 1ϊ5 ἀδβοθηΐ ἔτοτη ἃ Περι, ΟΥ̓ ἔγοτῃ ἃ ομαγίοῦ, 
ἴο ἔπε στουηά. 

7. Νοῦῖ, ἱπάδθεα, 156 [ῃ6 5ἰαϊοηθπὶ οἵ Εἰγαϊοβι 6 ἢ 68 
ἴτας πὲ ΗοΥΘῚ 5ρ6 δ Κβ ΟΠΪΥ οὗ ρ]αοεβ ὑμαῦ ἃγδ ΠθᾶΥ 
Ὀγ ἃπᾶ ἰπ ατεεοα; οὐ ἴΠ6 σοηίγασυ, ἢ6 5ρεᾶκβδ 4150 
ΟΥἩἨ ΤΥ Ρ0]84065 ὑπαὺ ἃῖὲ ἀἰβίδηῦϊ ; ἀπά ψῇθη ΗοχηοΣ 
πα ]ρα5 ἰπ τυ τἢ5 ἢδ 15 δὺ ἰδαϑῦ τόσα δοουγαῖα {ἢ 8 
ὑπΠ6 Ἰαΐθυ νυζεῖβ, δἷποα ἢ6 ἄοαβ ποῖ 4684] ψ}Ὸ}}Ὺ 
ἴῃ τηδῆνοῖβ, θυΐϊ [ὉΓ ΟὟΥΓ ἰποίγαοίϊζοοη ἢ6 4180 ι15685 
ΔΙ]ΘΡΌΓΥ, οὐ γεν 568 τυὑῃβ, ΟΥ̓ ΘΌΣΥΪΕΝ ΡΟΡυΪΔΥ ἔδνουτ, 
ΔΠΑ Ρδυῦου ΥῪ ἴῃ ἢὨΪ5 δἴοτυ οὗ {πῸ ννπάοδεϊηρθ οὗ 

--οοἰ 

Οἀγββευβ; πα Εγαϊζοβίμεῃθβ τα Καβ ΤΔΗΥ τηϊϑίακοθ 
δ η ἢ 5ρεᾶκβ οὗ ὑῃεβ6 ψνδπάουϊηρθ ἀπ ἄξοϊαγαβ 
ὑμαῦ ποῦ οπἱγ πὸ σοπηπχδηΐδῦουβ οὐ ἘοσλοΥ Ὀιιΐ 4150 
Ἡουηον Ὠἰτλ56] ἀγα ἀθα]εῦβ ἴῃ ποηβθηβθ6. Βαῖ ἰΐ [5 
νου τὴν ψγἢ1]16 ἴο δχαηγΐηθ ἔπθβε ροϊηΐβ ΤΟΥ ἴῃ 
ἀεἰα1]. 

8. ἴὰ τῃς ἢγβί ρἷδςς, 1 γειηδυῖς [δῇ ἴ[ης ροεῖβ ὑγεῦα 
Ὡοῦ δί'οπα ἴῃ βδῃοιϊοηϊηρ τηγίῃϑ, ἕο Ἰοὴρ ὑεΐογε ὑῃ8 
Ροοδῖβ {Π6 5ἰδίεβ δῃᾶ ἴῃς Ἰαννρίνευβ ἢδα βδῃοϊομπεα 
ὉΠ 6 ὰ 85 ἃ 856] ἐχρεαϊεηΐ, βῖποα πεν δα δὴ ᾿πδίρσῃῦ 
ἴηἴο ἢ 6 διηούοηδὶ παίαγα οὗ ἴπ6 γαδβοῃΐῃρ δηΪΠ1Δ] ; 
ἴῸΓ τηδη ἰ5 δαραν ἴο Ἰδάτ, δηα 8 [Ὁ πμη6 55 ἔῸγ (8165 
15. ἃ ργεϊυαᾶα ἴο [15 αυδ] γ. [Ὁ 15 ἕοπάμ6 585 [ῸΓ ἴ8168, 
Π6η, ὑπμαῦ ἱπάπιοοϑ οὨ]] ἄγη ἴο σίνε ὑπεὶν δἰὐεπίϊοη ἴο 
ὨΔΙΤΑῦν 65 Δηα ΤΩΟΥῈ Πα τηοταὰ ἴο ἴδκΚα ρᾶγὺ ἴῃ ἱμειη. 
ΤῊδ τθάβοη ἴον {18 15 ὑπαῦ την 18 ἃ πεν ἰδηριιαρα 
ἴο {πειὰ---ἃ Ἰδησαδρα {Πα [6115 Πδτη,χποῖ οὗἉ [Πΐπρβ ἃ5 
ΤΠΘΥ τα, ρυΐ οὗ ἃ αἀἰετεηΐ 53εἰ οὗ ὑπίηψβ. πα νδὶ 
15. ΠϑῪν 8 ρῥ]εδϑίηρ,, μα 50 ἰβ ψηῃδῖ οπα 614 ποῖ κῆπον 
Ῥείΐοτε ; δῃᾶ 1 15. Ἰυδὺ {118 ὑπαῦ τη]. 6 5 ἤθη δᾶσοῦ ἴο 
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Ν ΄-“ 7 [τὸ , ΄- Ν Ν τὸ ποιοῦν φιλειδήμονα. ὅταν δὲ προσῇ καὶ τὸ 
θαυμαστὸν καὶ τὸ τερατῶδες, ἐπιτείνει τὴν 
ς “ Φ 3 ΄ ᾽ [έ 3 ἡδονήν, ἥπερ ἐστὶ τοῦ μανθάνειν φίλτρον. κατ 
ἀρχὰς μὲν οὖν ἀνάγκη τοιούτοις δελέασι χρῆσθαι, 
προϊούσης δὲ τῆς ἡλικίας ἐπὶ τὴν τῶν ὄντων 
μάθησιν ἄγειν, ἤδη τῆς διανοίας ἐρρωμένης καὶ 
μηκέτι δεομένης κολάκων. καὶ ἰδιώτης δὲ πᾶς 
καὶ ἀπαίδευτος τρόπον τινὰ παῖς ἐστι φιλομυθεῖ 
τε ὡσαύτως: ὁμοίως δὲ καὶ ὁ πεπαιδευμένος 
μετρίως" οὐδὲ γὰρ οὗτος ἰσχύει τῷ λογισμῷ, 

ἥ ΝΌΟΝ Σ ΙΝ Ὁ Δ ὃ » πρόσεστι δὲ καὶ τὸ ἐκ παιδὸς ἔθος. ἐπεὶ δ᾽ οὐ 
μόνον ἡδύ, ἀλλὰ καὶ φοβερὸν τὸ τερατῶδες, 

ἀμφοτέρων ἐστὶ τῶν εἰδῶν χρεία πρός τε τοὺς 
παῖδας καὶ τοὺς ἐν ἡλικίᾳ τοῖς τε γὰρ παισὶ 
προσφέρομεν τοὺς ἡδεῖς μύθους εἰς προτροπήν, 

3 2 Ἁ Ἁ Ἁ ’ὔ Φ εἰς ἀποτροπὴν δὲ τοὺς φοβερούς. ἥ τε γὰρ 
Λάμια μῦθός ἐστι καὶ ἡ Τοργὼ καὶ ὁ ̓ Εφιάλτης 
καὶ ἡ Μορμολύκη. οἵ τε πολλοὶ τῶν τὰς πόλεις 
οἰκούντων εἰς μὲν προτροπὴν ἄγονται τοῖς ἡδέσι 
τῶν μύθων, ὅταν ἀκούωσι τῶν ποιητῶν ἀνδραγα- 
θήματα μυθώδη διηγουμένων, οἷον Ἡρακλέους 
Ν Ἅ ’ Ά Ἁ ΄ ’ὔ 
ἄθλους ἢ Θησέως, ἢ τιμὰς παρὰ θεῶν νεμομένας, 
ἢ νὴ Δία ὁρῶσι γραφὰς ἢ ξόανα ἢ πλάσματα 
τοιαύτην τινὰ περιπέτειαν ὑποσημαίνοντα μυ- 
θώδη: εἰς ἀποτροπὴν δέ, ὅταν κολάσεις παρὰ 
θεῶν καὶ φόβους καὶ ἀπειλὰς ἢ διὰ λόγων ἢ διὰ 
τύπων ἀοράτων; τινῶν προσδέχωνται, ἢ καὶ 

᾿ ἀοράτων, ἈγδΥΛΘΡ, Μοίποκθ, ἴοσ ἀόρων, ΔΌονΘ ὙΔΙΘΙ ατ 18 
νυ ὔθη ἴῃ Α. ὅθε Οαδεδὶσαϊ “Ψοιγηαὶ 1814, 118. 

δὃ 
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Ἰδασῃ. Βυΐ 1 γοὺυ δαάα ἐπογεῖο [Π6 ταϑυνε]]ουβ δηὰ 
[Π6 ρογϊδηΐουβ, γοῦ ΠΥ  ΌΥ ἱπούδαβα ἰῃς μ]Θδβυγα, 
δΔηα ρΡ]θάβιγα δοῖὶβ ἃ5 ἃ ομδστα ἴο ἱποῖϊε ἴο ᾿δδγηΐηρ. 
ΔῈ Ὀερὶπηΐῃρ Μὰ τηυδῦ πΘ θα 8 τηᾶἶκα 56 οὗ β0 ἢ 
θυαϊῖ ἴον οἰ] άτγθη, θὰϊ 85 ἴΠ6 οἢ]]ἃ δἄάνδησαθβ ἴῃ γϑᾶῦβ 
ψα τηυϑῦ συ 6 Ὠΐτη ἴο ἴῃ πον]θᾶρε οὗ δοϊβ, ἤθη 
οὔσας ἢΐβ ἱπίθ]Ἔροποα ἢδ85 Ὀδοοιηθ βἴοηρ ἃηα ΠΟ 
Ἰοησοῦ ποαδαβ ἴο "6 οοαχϑθά. Νον δνετν {ΠΠ1Π|εγαΐα δπα 
πποαιοδιθα τηδη 15, ἰῃ ἃ 56η86, ἃ 6Π1]14, δηά, |Κὸ 8 
οὨ]α, ἢ6 15 [Ὁ πᾶ οἵ 5ἴογιθϑ ; δᾶ ἴον [Πδὺ τηδίζου, 80 
ἰ8. {Πῃ6 Πα] -οαἀπιοαῖεα τηδη, ἔοῦ ἢ15 γεδϑοηϊηρ δου Υ 
ἢδ5 ποῦ δοθῆ ΠΥ ἀδνεϊορεοά, δπα, Ὀδβίάθϑ, τς 
τηθηὐδὶ ἢ 5 οὗὁἨ ἢ͵8 οὨΠ]ἀΠοοα ρεγϑίδῦ ἰπ ἢ. Νον 
βίποα δε ρογξεπἴουβ 18 ποῦ ΟΪγ ρἰεθαβίηρ, μαΐ ἔδδυ- 
᾿ηϑρί τ ηρ᾽ 85 Μ}6]}, γα οδῃ ΘΠΊΡΙΟΥ οί Κὶπάβ οὗ τωγίῃ 
ἴου σὨ]άγθη, δπα ἔοσῦ στον η-Ρ ρΘορὶα ἴοο. [Ιῃ {πε 
οα56 οὗ οὨ Πάλε γα ΘΙΏΡΙΟΥ πε μ] δαβϑίπρ' τηγῦῃβ ἴο 
ΒΡῸ ὑΠ δὰ οπ, ἃπα πε [6 δγ-Ἰπϑρίτηρ τγίῃβ ἴο ἀεῖασ 
ὑεῖ ; ἔοσ ἱπβίδποθ, [ατηΐα 185 ἃ τηυΐῃ, ἃπα 80 816 
1Π6 Οογρβοῃ, ἀπα ΕἸ ΗΑ] [65,2 πα Μογτηοίγοαὃ Μορῖ 
οὗ ὕΠποβὲ ψῇο ᾿ἴνε ἴῃ ἴῃ οἰδῖ6 5 ἀγα ἱποϊϊβα ἴο διμυϊαύϊοι 
Ὀγ με σταγἕίῃϑ ὑπμαῦ ἀγα ρἰβδβίηρ, ἤθη ὕπο ἤθᾶν ἴῃς 
Ροεῖὺς πᾶταῖθ τηυὑ ἶσα! ἀθααβ οὗ Πϑγοίβτη, βοἢ 85 ἴῃς 
[,Αουγ5 οὐ Ηδρύδοϊο5 οὐ οὗ Τἤαβουβ, ΟΥἩὈΎ ἤδαγ οὗ. 
ΒοῃουΥβ ὑαβῖονεα ὈΥ ρσοάβ, οὗ, ἱπάβεα, ψῇθη {Π6Ὺ 
566 ραϊηὔπηρδ οὐ ὈΥἰγἰ ἶνε ἱπλᾶραβ ΟΥ̓ ΜΟΥ .5. οὗ 560]ρ- 
ἴαχε ψ οὶ βαρροϑῦ ΔΗΥ δ᾽ Πλ}] 87 ΠΔΡΡΥ 586 οὗ ἔογϊαπα 
ἴῃ τηὐὐμοίορυ ; ὑυΐ πα δῇ ἀδίθυγθα το 6ν]]} 
σοῦγθ65 ἤθη, αἰτοῦ ΓΠγουρ ἀδβουρὑοη5 οὐὁἩ ὑπο ρἢ 
τγρίοδὶ γαργδβαηζϊαϊίομβ οὗ οἰ]εϑοῖβ ἀηβθθη, ΠΘΥ ᾿ΘΘΙῺ 
οὔ αἰνίπα Ρυπιίβῃσηθηΐβ, [θυυΌσβ, δηα ὑΠγϑδῦβ---ΟΥ Ἔν ἢ 

1.Α ἔδυ ]αν ἔθημδ]θ σοῦ] η, ἀθνοῦγον οὗ ΟὨΣ] ΓΘ, ἴῃ ὑμθ 
δησίθηῦ ΠΌΓΒΟΡΥ-]  ϑηβ. 

52 ΤῸ ργμίδηῦ σῆοβθ ουθ8 ὕγοσθ ραυῦ ουὔὖὺὗ ὮὉΥ ΑΡΟΪΠΟ δῃὰ 
ἨἩσ8Ο]68. 5.Α ἔδθιδὶθ ροὈ]]η. 
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πιστεύωσι περιπεσεῖν τινας" οὐ γὰρ ὄχλον γεῖ 
γυναικῶν καὶ παντὸς χυδαίου πλήθους ἐπαγαγεῖν 
λόγῳ δυνατὸν φιλοσόφῳ, καὶ προκαλέσασθαι" 
πρὸς εὐσέβειαν καὶ ὁσιότητα καὶ πίστιν, ἀλλὰ 
δεῖ καὶ ὃ δεισιδαιμονίας" τοῦτο δ᾽ οὐκ ἄνευ μυ- 
θοποιίας καὶ τερατείας. κεραυνὸς γὰρ καὶ αἰγὶς 
καὶ τρίαινα καὶ λαμπάδες καὶ δράκοντες καὶ 
θυρσόλογχα, τῶν θεῶν ὅπλα, μῦθοι καὶ πᾶσα 
θεολογία ἀρχαϊκή" ταῦτα δ᾽ ἀπεδέξαντο οἱ τὰς 
πολιτείας καταστησάμενοι μορμολύκας τινὰς πρὸς 
τοὺς νηπιόφρονας. τοιαύτης δὲ τῆς μυθοποιίας 
οὔσης καὶ καταστρεφούσης εἰς τὸ κοινωνικὸν καὶ 
τὸ πολιτικὸν τοῦ βίου σχῆμα καὶ τὴν τῶν ὄντων 
ἱστορίαν, οἱ μὲν ἀρχαῖοι τὴν παιδικὴν ἀγωγὴν 
ἐφύλαξαν μέχρι τῶν τελείων ἡλικιῶν, καὶ διὰ 
ποιητικῆς ἱκανῶς σωφρονίξεσθαι πᾶσαν ἡλικίαν 
ὑπέλαβον" χρόνοις δ᾽ ὕστερον ἡ τῆς ἱστορίας 
γραφὴ καὶ ἡ νῦν φιλοσοφία παρελήλυθεν εἰς 
μέσον. αὕτη μὲν οὖν πρὸς ὀλίγους, ἡ δὲ ποιητικὴ 
δημωφελεστέρα καὶ θέατρα πληροῦν δυναμένη" ἡ 
δὲ δὴ τοῦ Ὁμήρου ὑπερβαλλόντως. καὶ οἱ πρῶ- 
τοι δὲ ἱστορικοὶ καὶ φυσικοὶ μυθογράφοι. 

9. Ατε δὴ πρὸς τὸ παιδευτικὸν εἶδος τοὺς μύ- 
θους ἀναφέρων ὁ ποιητὴς ἐφρόντιξε! πολὺ μέρος 
τἀληθοῦς: “ἐν δ᾽ ἐτίθει" (11. 18. 641) καὶ ψεῦδος, 

τῸς σχὸ μὲν ἀποδεχόμενος, τῷ δὲ δημαγωγῶν καὶ στρα- 
τηγῶν τὰ πλήθη. 

1 γε, Μεΐμοῖϊζο, ἴοῦ τε; Ο, ΜΏΌΠΘΥ ἀρργονίης. 
3 προκαλέσασθαι, 1ἰΒ τού πο ἀρϑὶηϑῦ ΜαοίηοΙςο᾽Β προσκαλ- 

ἐσασθαι; Α. ΜΊΠΟΥ δηᾷ Ο. Μά]1οΡ ἀρργονίηρ. 
8 διά, ̓ δοθοὶ ἀο]οῦθβ, θϑἔογβ δεισιδαιμονίας. 
4 ἐφρόντιζε, Οοβοῦ, ἔγοιη ὕδμο τηδυρίη οὗ Α, ἔογ ἐφρόντισε. 

γο 
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6 ΠΟΥ τήθυα ὶν μονα ὑπαῦ θη ἤᾶνε τηοῦ ψ ἢ 
ΒΌΟἢ ΘΧΡΕΟΙΘΠΟΘ5. ΕῸΣ ἴῃ ἀδα]ηρ νι ἃ οτονα οὗ 
ΜΟΙ η, δὺ ᾿θαβὶ, ΟΥὁἨΎ Ψἱ ἢ ΔΗΥ͂ Ρτοιηϊδοιοιβ 00, ἃ ᾿ 
ΡΒΠοΒορῈΡ οδηποῦ ἱπῆἤμεποας ἴμθῖη ὈΥ ΓΘΆΒΟΠ ΟΥ̓ 
Ἔσχβοσγὺ ὑΒϑῖὰ ἴο γανϑῦθηῃςθ, ροἰγ δηα [δι [ἢ ; πᾶν, [μετα 
ἰδ παρα οἔὗὮ τε]ὶρίοιβ ἴδαὺ 4150, δῃα {Π||5 σδῃποῖ 6 
διουβεα ψιπουῦ τγῦμβ δηα τηᾶγνο]ῖθ. ΕῸΥ ὑπυπαᾶοτ- 
Ροϊῦ, δορὶβ, ἐγ δηΐ, ᾿ογοθβ, 5η8|κ68, ὑπ υγβῈ5- Δ 6 68,--- 

δύτὴ5 οὗ ἴῃ ροάβ---8Γ6 τηγΐῃβ, δῃα 50 ἰ5 6 δοῦσα ψ 
δησίδηῦ Γμθο]οσυ. Βεαῖ πε ἰουπάθιβ οὗ βἴδϊεβ σὰνθ 
{πεὶν βδποίίοη ἴο {Π686 ὑπῖηρθ 85 θυροαῦβ ψ που ν ἢ 
ἴο 56ᾶύα ὕΠ6 βϑρ]6-τηϊπαθα. Νον βίμος {118 15. [6 
ηδίαγε οὗ τογὑποϊοργ, ἀπ βίηοθ ἰδ μὰ8 δοίης ἴο πᾶνε 
ϊ5 ρίαςα ἰπ {Ππ βοςΐδὶ δῃᾶ εἶν!] βοῆειηβ οἵ 11ξπ ἃ5 ψε]]} 
8ἃ5 ἱπ πε Ὠιἰβθογυ οὗ δοῖυδ] ἔδοϊβ, {πΠ6 δποϊθηΐβ ουρ᾿ 
ἴο ὑμῖν ϑβγβίδεῃη οὗ εὐποδίίοῃ ἴον Ομ] ἄγθη δπα ἀρρ] 16 α 
ἴῦ ἊΡ ἴο {πε ἂρὲ οὗ πιδίυγίςν ; δα ὈΥ πηθδῃ5 οὗ ροείγγ! 
ΠΕῈΥ Βεϊϊενεᾶ ἐμαῦ ἔΠ6γ οου]ὰ 5αἰἰδέλοϊον!ν ἀἰβοίρ! πα ἃ 
ΕΝΕΤΥ Ῥετοα οὗ 16. Βυΐ πον, δέϊεν ἃ Ἰοπρ ἐΐπια, 
ὑμ6 νυῖϊτηρ οὗ Ὠἰδίονυ δπα ἴΠ6 ργεβθηῦ- δ  ΡὨ]Π]ΟΒΟΡΗΥ 
Πᾶνα οοσηα ἴο {μ6 ἔσγοηῖ. ΡΒΠ]ΟΒΟΡΏΥ, μονανϑυ, 18 ΤῸ 

1ῃς ἔενν, γἤδγθαβ ροΘσΥ ἰβ τηογ6 υ56 Ὁ] ἴο ἴῃ 6 ΡΘΟΡΪῈ 
αὖ Ἰαῦρα δΔῃα οδὴ ἄγαν {1} ἢου5868---ἀπα [ΠΠ15 18 χορ - 
το η4}}ν στὰς οὗ [Π6 ροεῖτυ οὗ Ηοιηθσ. ἀπά {πῸ βαυγ ᾿ 
Ηἰδυοτίδηβ δηά ρῇγϑίοἰδῦβ γα γα 4150 νυυῖ τα β οὗ τωγῦμβ. Ἅ 

9. Νον ἱπαβϑυηοἢ 88 Ηοιηοὺ γεξεσγεα ἢἷβ τγίπβ, 
ἴο ἴδ ῥτονίπος οὗ εἀποδίίοη, ἢ6 ψὰβ ψοηῦ ἴο ῥᾶῪ 
σοη βίου Ὁ] 6 αἰζεηϊίου ἴο {π6 ἰγαΐϊῃ. “Απαὰ ἢθ6 
τη σ]οα {παγεΐη ὑ ἃ ἴδ]5βεῈ εἱειηθηῦ 8150, σίνπρ ἢἰ8 
βδποιϊοι ἴο με ὑγαΐῃ, θυΐ υδβίηρ 116 8188. ἴο ψὶῃ ἐΠ6 
ἔανουν οὗ {πε ρορυΐδος δπα ἴο ουὖ- ΠΕ 18} [Π.6 Τη85568. 

γι 
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ὡς δ᾽ ὅτε τις χρυσὸν περιχεύεται ἀργύρῳ ἀνήρ, 
(θά. 8. 339) 

οὕτως ἐκεῖνος ταῖς ἀληθέσι περιπετείαις προσε- 
τίθει! μῦθον, ἡδύνων καὶ κοσμῶν τὴν φράσιν' 
πρὸς δὲ τὸ αὐτὸ τέλος τοῦ ἱστορικοῦ καὶ τοῦ τὰ 
ὄντα λέγοντος βλέπων. οὕτω δὴ τόν τε ἸἸλιακὸν 
πόλεμον γεγονότα παραλαβὼν ἐκόσμησε ταῖς 
μυθοποιίαις, καὶ τὴν Ὀδυσσέως πλάνην ὡσαύτως" 
ἐκ μηδενὸς δὲ ἀληθοῦς ἀνάπτειν κενὴν τερατο- 
λογίαν οὐχ Ὁμηρικόν. προσπίπτει γάρ, ὡς εἰκός, 
ὡς πιθανώτερον ἂν οὕτω τις ψεύδοιτο, εἰ κατα- 
μίσγοι τι καὶ αὐτῶν τῶν ἀληθινῶν"2 ὅπερ καὶ 
Πολύβιός φησι περὶ τῆς Ὀδυσσέως πλάνης ἐπι- 
χειρῶν" τοιοῦτο δ᾽ ἐστὶ καὶ τὸ 

ἴσκε ψεύδεα πολλὰ λέγων ἐτύμοισιν ὁμοῖα' 
(Οἅ. 19. 203) 

οὐ γὰρ πάντα, ἀλλὰ πολλά, ἐπεὶ οὐδ᾽ ἂν ἦν 
’ἤ ς “ -“ 

ἐτύμοισιν ὁμοῖα. ἔλαβεν οὖν παρὰ τῆς ἱστορίας 
τὰς ἀρχάς. καὶ γὰρ τὸν Αἰόλον" δυναστεῦσαί 
φησι τῶν περὶ τὴν Λιπάραν νήσων, καὶ τῶν 

) Ἁ ν Ν ’ ’ περὶ τὴν Αἴτνην καὶ Λεοντίνην Κύκλωπας καὶ 
Λαιστρυγόνας ἀξένους τινάς" διὸ καὶ τὰ περὶ 

Ν ν “ 

τὸν πορθμὸν ἀπροσπέλαστα εἶναι τοῖς τότε, καὶ 
Ἁ ’ Ἁ Ν ΄ ς ἊὉ 

τὴν Χάρυβδιν καὶ τὸ Σκύλλαιον ὑπὸ λῃστῶν 
κατέχεσθαι. οὕτω δὲ καὶ τοὺς ἄλλους τῶν ὑπὸ 
« ’ ἴον 

Ομήρου λεγομένων ἐν ἄλλοις τόποις ἱστοροῦμεν' 
[4 ἴω οὕτω δὲ καὶ τοὺς Κιμμερίους εἰδὼς οἰκοῦντας 

1 προσετίθει, (ΟΓδΙΪΒ, ἔογ προσεπετίθει ; ΟΟδοῦ ἱπάοροηδοηίν. 
3 Ου ὑδ8 ραββᾶρβ οὕτω δὴ... ἀληθινῶν, Β66 Εν. Ζ᾽ ΠΠΘΥΙΏΔΏΙ, 

Ἡογηι68 22, 125. 8. Αἰόλον, Μοΐηοϊκο, ἔου Αἴολον. 
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“Απά 85 θη βοὴ 5.11] τηδπ ὀνουΐαγα ρο] ἃ ἀροῃ 
ΒΝ Υ, ἡ 1υϑὺ 80 ψγὰ8 ΗἩοΙΏΘΥ ψνοηῦ ἴο δα ἃ ἃ τηγίἱοδὶ] ε 
αἸειηθηΐ ἴο δοῖιδ] Τσουσγθηςθβ, ἴΠ5 ρινίηρ ἢάανουῦ. 
Δ Πα δαοιῃτηθηῦ ἴο 15 βἰγὶα; θαΐ μὲ μὰ [Π6 βαΐηὴθ. ἃ, 
ΘΠ ἴῃ νἱονν ἃ5 πΠ6 Πιβιουίδη ΟΥὈ ἔπδ6 ρδύβοῃ ψ80 Ι 
πᾶγγαῖθϑ ἔδεῖβ. 80, ἴον Ἰῃβίδηςθ, ῃ6 ἴοοῖς ἴμ6 Ὑγοΐδη [ 
ὙΔΥ, 8} ἰδίου δ] δοῖ, ἀπὰ ἀδοκεά ἰδ οὐδ ψ 8 [ { τ 
τγῦῃ8; πα ἢδ αἱὰ {πῃ βᾶπὶ6 ἴῃ ἋΠ6 οᾶδε οὗ {πΠ6 
νη ουηρβ οὗ Οαγββδαῦβ;; θαῦ ἴο Πϑηρ' ΔΠ ΘΙΩΡΤΥ 5ἴΟΥΥ 
ΟΥ γτρᾶῦνε]β οὐ ϑβοιηδείῃίηρ ψ ΠΟΙ ὑπ ἰδ ποῖ 
Ἡοτ δ 5 ννᾶὺ οὗ ἀοίηρ [πἰηρθ. ΕῸΓ [Ὁ ΟσΟυΥ5 ἴο 18 
δῦ οῃς6, ἀουθ.1655, ὑπαῦ ἃ τη ψ1]] 116 τηογα Ρ]δαθ]γ ' 
16 1ὸ ψ}1}} ταὶχ ἴῃ βουὴ δοῖυ] ἔγαΐῃ, ᾿υ5ὺ 85 Ῥο]Υ ἱ5 
5ᾶγ5, ΘΗ ἢδ ἰ8 αἰϊδουβοίηρ ἴῃς ψδηαδυϊηρθ οὗ ; 
Οάγδβευβ. ΤῊΪβ 15 ψῃδῦ Ηοτμδὺ ὨΙπ561 το δπ 5 ἘΠ 

δ 5ᾶγ5 οὗ Οἀγββουβ: “850 Πα ἰο] τωϑηγ 1165 ἴῃ ὑῃς 
ΗΠ Κοη 85. οὗ ὑσυῦῃ ;᾿ ἔογῦ Ηοιμεῦ ἀο68 ποῖ 54Υ “411 Ἶ; 
Ῥυΐ ““τηϑηγ " 1165; βίπος οὑμευνίβα ἔμεν ψου]ὰ ποῦ ἊἉἝ 
μάν θδδη “ἴῃ {16 Κθηθ85 οὗ ὑγαῦῃ. Αοοογάαϊηρ]ν, 7 ̓  
Βα ἴοοῖς ἴΠ6 ουπαάίομβ οὗ ἢιῖ5. βἴουϊθβ ἔτῸ ΠῚ δίεοιο α ̓ 
Ερν ἰπϑΐδῃςα, ΠἰβίΟΥΥ 88 γ8 ὑπαῦ Αδθοὰβ νγὰβ ὁποα Κίησ ἃ 
ΟΥΟΥ ἴπ6 15]. Πα 5 δρουῦ [ἰράγα, πὰ ὑμαὺ {6 γοῖορθβ 
Δα ἴπε 1, ,Δοϑίγυροηΐδηβ, ἱποϑρ [8 0]6 ρΘΟρ 68, ψ ΥῈ 
Ἰογὰ8 ονϑὺ πὸ τερίουῃ δροὺυΐ Αδίπα δπα [,δοπἰϊπο ; 
δηα {πΠδὺ ἴον {{5 γεάβοῃ {{Ὸ γτερίου δρουῦ ὑπ δύγαϊῦ 
τηϊσῆϊ ποῦ ΡῈ ν᾽ βίδα ὈΥ πιδη οὗ ὑπαὲ {ἰτλθ, δπα ὑμαῖ 
ΟΠ ΔΥΥΡαΙ5 δα ῃ6 οοκ οὗ ὅν] ψεῦα ἱπἔεϑιεα ὈΥ 
ὑτῖραημαβ. Απαᾶ ἔγοιηῃ ᾿ϊἰδβδίουυ νγαὲ δάση ὑμαὺ {πε ταβϑῖ 
ΟΥ̓ ἴδ Ρβορὶθβ τηϑηὐϊοποα ὈγΥ Ηομλοῦ Ἰἰνεα ἴῃ οἴ ον 
Ραγῖβ οὗ ἴη6 νοῦ. Απά, ἴοο, [Ὁ νγᾶβ οἡ {116 ᾿δβ18 οὗ 
Ἡ οὐδ γ 8 δοῖυδ] πον]εᾶρε ὑπᾶὺ πὸ ΟἸτατηθυίδηβ ᾿ἰνεα 
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5ΤΈΑΒΟ 

τὸν Κιμμερικὸν βόσπορον πρόσβορρον᾽' καὶ ζο- 

φώδη μετήγαγεν οἰκείως εἰς σκοτεινόν τινα τόπον 
Ν 3. ὦ ᾿ “ Ἁ ᾿ 

τὸν καθ᾽ “Αἰδην, χρήσιμον ὄντα πρὸς τὴν μυθο- 
’ Ἁ 3 [οὶ ’ Ψ 3 3 ’ 

ποιίαν τὴν ἐν τῇ πλάνῃ. ὅτι δ᾽ οἶδεν αὐτούς, 
ς 7 [οὶ Ἁ Ν Ν 3 ἴω οἱ χρονογράφοι δηλοῦσιν, ἢ μικρὸν πρὸ αὐτοῦ 
Ἁ “ Ν Ἃ 3 ΣΝ Ε ᾽ 

τὴν τῶν Κιμμερίων ἔφοδον ἢ κατ᾽ αὐτὸν ἀναγρά- 
φοντες. 

10. Ὡσαύτως καὶ τοὺς Κόλχους εἰδὼς καὶ 
τὸν Ἰάσονος πλοῦν τὸν εἰς Αἶαν καὶ τὰ περὶ 
Κίρκης καὶ Μηδείας μυθευόμενα καὶ ἱστορούμενα 
περὶ τῆς φαρμακείας καὶ τῆς ἄλλης ὁμοιοτροπίας, 
συγγενείας τε ἔπλασε τῶν οὕτω διῳκισμένων, 
τῆς μὲν ἐν τῷ μυχῷ τοῦ Πόντου, τῆς δ᾽ ἐν τῇ 
Ἰταλίᾳ, καὶ ἐξωκεανισμὸν ἀμφοῖν, τάχα καὶ τοῦ 
Ἰάσονος μέχρι τῆς Ἰταλίας πλανηθέντος" δεί- 
κνυται γάρ τινα καὶ περὶ τὰ Κεραύνια ὄρη καὶ 

Ἁ Ν 3 ’ Α. 2 [οὶ [4 ) περὶ τὸν ᾿Αδρίαν καὶ ἐν τῷ Ποσειδωνιάτῃ κόλπῳ 
καὶ ταῖς πρὸ τῆς Τυρρηνίας νήσοις τῆς τῶν ᾽Αρ- 
γοναυτῶν πλάνης σημεῖα. προσέδοσαν δέ τι καὶ 

ς ’ὔ [4 ἐὃ “" [4 αἱ Κνάνεαι, ἅσπερ Συμπληγάδας καλοῦσι πέτρας 
τινές, τραχὺν ποιοῦσαι τὸν διέκπλουν τὸν διὰ τοῦ 
Βυξζαντιακοῦ στόματος: ὥστε παρὰ μὲν τὴν Αἶαν 
ἡ Αἰαίη, παρὰ δὲ τὰς Συμπληγάδας αἱ Πλαγκταΐ, 

1 πρόσβορρον, Μϑᾶν!ᾳ, ἔογ πρὸς Βορρῶν. 
2 ὡσαύτως, Π6 γοδαϊης οὗ ὑπ ΜΗ8., 18 γτοϊδϊπρᾶ Ὦγ Κγδατηθὺ 

δηᾶ Μοίποϊο ; Ὁ. Μάϊ|οΣ ἜΡΡΡΟΥΗΕ. 
8 σημεῖα οαἴζεν τινα, Μροίμποϊζο ἀθἰθῦθθ, ξο] ον ηρ δι ρσροβῦ οι 

οἵ Μά]Πογ- θηθυ. 
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δθουῦ π6 ΟἸμπηπγετίδῃ ΒΟΘροΟΥΊ5, ἃ σ]ΟΟΙΩΥ σου ΤΥ ἴῃ Ὁ 
ἴΠ6 πογίῃ, ὑπαῦ ἢδ ὑγδηβέοσγεα ἔοι, ααΐϊΐα ἀρρτο- 
Ρυϊαΐεὶν, ἴο ἃ οδυΐδίῃ ρ]οουαυ τερίοη ἱπ 6 πεῖρῃ- 
Ῥουγῃοοά οὗ Η4469---ἃ τερίοη ὑπᾶΐ βυϊζεα [Π6 ρυγροβα 
ΟΥ̓ εἶ γταυτΠοΪΟΡῪ ἰπ [ΕἸ] πρ οὗ τὉπ6 ψδπάριίπρθ οὗ 
Οάγβθουβ. Τὴ6 νψυίευθ οὗ σὨγοηΐο]6 5 τηᾶκα ἰδ Ρῥ]αΐῃ 
ἐπαὺ Ηοτποῦ Κπὲν ἴμ 6 Οἰχηπλουῖδηβ, ἰῃ ὑπαῦ ὑπο ἢχ 
ἴῃς ἀδαῖδ οὗ {πε ἱμπναϑίοη οὐ {π6 ΟἸτηπηθυίδηβ οἰ ΠΥ ἃ 
βῃογί {τὴς Ὀεΐογε Ηοηου, οὐ οἶδα ἴῃ ΗοιδΥ δ ΟΥ̓ ἢ 
Ὁ Τη6. 

10. Απά ᾿ΠἸΚοννῖβε 10 νγὰβ οὰ ἔπε ᾿αϑὶβ οἵ Ηουηογ᾽ 8 
δοῖυ] Κπον]εᾶσε οὔ ἴῃς (ΟΟἸ]ςΐδηβ, οὗ .1}450}᾿5 
Θχρϑαϊτίοη ἴο Αδᾶ, δηᾶ οὗ πε εἴοτίεβ οὐ ἔδοϊ δηά 
Βοϊίοη ἰο]α δρουΐ Οἶτοα ἀπά Μεᾶδα γεραγάϊηρ ὑμοῖγ 
ι.56 οὗ πηᾶρίο ροίομβ δηᾶ ὉΠεὶγ σΈΠΘΓΆ] βἰγη συ 01. 
σμαγδοῖθν, ὑμαῦὺ ἢῈ ἱηνθηϊθα ἃ Ὀ]οοᾶ-γ ] δ] βἢΐρ 
βεύνεθῃ ἴῃς ἔνο, δἰ πουρῃ ὑμαυ ᾿νε 80 νἜΥῪ ΓᾺΓ 
δρατῖ, [6 οὔς ἴῃ ὕπ6 σειηοΐα τϑοθϑ οὗ {πΠ6 Ῥοηΐυβ, 
Δηα 6 οὐον ἰπ [0Α]γ, πα 4180 ἱπνεηϊεα ἃ γθϑίθῃοθ 
ἴον θοΐῇ οὗ ἔθ οοὖὖὐ Ὁ Οοδϑηιβ, [που ρἢ 1 τᾶν ΡῈ 
{πᾶῦ «Ψ24500 ψψδηογθα ἃ8 δι ἂ5 0Ὰ}Ὺ ; [ὉΓ ἴπθυε ἃγὰ 
ΒΟΤΩΘ ἱπαϊ! οαἰίοηβ ὑμαῦ ροϊηὺ ἴο {π6 ψνδηδοσίηρ οὗ {Π6 
Αγροηδαῖβ ἴῃ {πὰ τερίοη οὗ ἴῃ (δτγδιπΐδη Μουη- 
ἰαΐϊῃς,Ϊ δρουῦὺ πὲ Ααγίαϊ!ίς 864,2 ἴπὰ ἴῃ6 Ουϊῇ οὗ 
Ῥοπβεϊἀοῃίΐα,8 πᾶ ἴῃ ὑΠ6 1514 πα 5 [ῃαΐ 116 οἵ Τ τυ θηΐϑ. 
Απᾶ ἐπε Ογδηθδθέ 4150, νι οἢ βουὴ 68}} [Π 6 5'γταρίο-. 
σαᾶο5,"} ξαγβῃεα 6 ροεῦ δὴ δαα:δομδὶ τηδύϊεν οὗ 
ἐαοὺ, ἴῃ [πᾶ ἴδ Ὺ τηδάθ ἴΠ6 ραββᾶρε ἔπγου ἢ [6 του 
οΥἹ ἴπε 5ἰγαϊ δῦ Βυζαηξίυτη νεῖν αἸΠΠου]ὺ ; 80 {πᾶῦ ΠΏ η 
να σοιῃρᾶγα {πε Αδδθὰ οἵ Οἴγοβ σῇ ἴθ δα οὗ 
Μεάᾶρα, δηᾷ Ηοχηοτ᾽ 5 Ρ]δηοΐαθ ψ ἢ ἴΠ6 Θγταρίερδάεβ, 

1 ΤῈ) Κίγηδγα Μουῃηῦΐδηβ 'π ΑἸ Δ Π18. 
2. 886 7. 5. 9. 8 αὐ]ῇ οὗ ϑδίθγῃηο. 
4 Ῥεγὶς ΒΙα6 ΠΟΙ. δ᾽ ΟἸαβῃϊηρ ΒοοΪκβ. 
6 ὙΥδημαουϊηρς ΒΟΟΪΚ8. 
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καὶ ὁ δι’ αὐτῶν πλοῦς τοῦ ᾿Ιάσονος πιθανὸς ἐφάνη" 
παρὰ δὲ τὴν Σκύλλαν καὶ τὴν Χάρυβδιν ὁ διὰ τῶν 
σκοπέλων πλοῦς. ἁπλῶς δ᾽ οἱ τότε τὸ πέλαγος 
τὸ Ποντικὸν ὥσπερ ἄλλον τινὰ ὠκεανὸν ὑπε- 
λάμβανον, καὶ τοὺς πλέοντας ἐκεῖσε ὁμοίως 
ἐκτοπίζειν ἐδόκουν, ὥσπερ τοὺς ἔξω Στηλῶν ἐπὶ 
πολὺ προϊόντας: καὶ γὰρ μέγιστον τῶν καθ᾽ 
ἡμᾶς ἐνομίξετο, καὶ διὰ τοῦτο κατ᾽ ἐξοχὴν ἰδίως 
πόντον προσηγόρευον, ὡς ποιητὴν “Ὅμηρον. ἴσως 
οὖν καὶ διὰ τοῦτο μετήνεγκε τὰ ἐκ τοῦ Πόντου 
πρὸς τὸν ὠκεανὸν ὡς εὐπαράδεκτα διὰ ,τὴν 
κατέχουσαν δόξαν. οἶμαι δὲ καὶ τῶν Σολύμων 
τὰ ἄκρα τοῦ Ταύρου τὰ περὶ τὴν Λυκίαν ἕως 
Πισιδίας κατεχόντων τὰ ὑψηλότατα, καὶ τὰς ἀπὸ 
τῆς μεσημβρίας ὑπερβολὰς ἐπιφανεστάτας παρε- 
χόντων τοῖς ἐντὸς τοῦ Ταύρου, καὶ μάλιστα τοῖς 
περὶ τὸν Πόντον, καθ᾽ ὁμοιότητά τινα καὶ τούτους 
ἐξωκεανισθῆναι' φησὶ γὰρ ἐπὶ τοῦ πλέοντος ἐν τῇ 
σχεδίᾳ, 

τὸν δ᾽ ἐξ Αἰθιόπων ἀνιὼν κρείων ᾽᾿Ενοσίχθων 
τηλόθεν ἐκ Σολύμων ὀρέων ἴδεν. (Θὰ. ὅ. 282) 

’ὔ , Ἁ ’ ’ 3 τάχα δὲ καὶ τοὺς μονομμάτους Κύκλωπας ἐκ 
τῆς Σκυθικῆς ἱστορίας μετενήνοχε" τοιούτους γάρ 

1 Ὥγανν ἃ πογύϊῃ δπα βουῦῃ πὸ ἔγοτμῃ ὕπθ ροϑθὺβ ροϊηὺ οὗ 
οὈβογναύϊοη (πθᾶὺ ὕμθ ΒΙδοῖκ 8868) ὑπγουαρ 6 δοϊγτηδη 
Μουπίδ᾽ῃβ δης ὑμβγοιρὴ Εργρῦ ὑο ὑμ6 Εὐὐϊορίδηβ οα Οοθδηὰβ 
βου οὗ Ἐρσυρῦ. ΤΏθη ἄγαν ἃ πουΐῃ δηᾶ βοιὺμ 11π6 ἔγουῃ 
Οἀνγβδϑδυιβ᾽ ροϊπῦ οὗ οὐϑογναύοη (ὁ ἷβ ταΐῦ, νγοδῦ οὗ Οσθθοθ) 
ο ὑμ6 ΕἸ Ιορίδη8 ᾿ἰνίηρ οα Οοθδπαβ ἀπ6 βου οὗ ὑμ6 γαξ. 
ἩοπιΘΥ ὑγϑηβίθγβ ὑπ δΟΙ νηὶ δηα ὑμαὶσ τηοιιηΐαίηβ ἔγοτῃ ἢΐβ 
οὐ ἀπι6- βου ἢ 1ἴη6 οὗ ν]᾽βίοῃ ἤο δὴ δηϑίοροιιβ ροβιυϊοῃ ὁπ 
Οἀνϑβοιιβ᾽ ἀπ-βουῦῃ 11Πη6 οὗ νἰβίοῃ. «“8ὺ 85 ὕΠ686 τηοπη δ᾽ 8, 
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8508 νογᾶσὲ ἱπγουρῃ με Ρ]δποῖδθ ννὰβ οἰ ΘΑ 
ὈΪδυ 1 0]6 4150 ; ᾶῃὰ 80 ννγὰβ Οάγββειιβ᾽ ρᾶάββαρε μεΐνε, 
16 οοκβ, ἤδη γα {ππκ οὗ 5.γ1]6 δα Ομαγυρα!β. 
Αραΐη, {Π6 τηϑῃ οὗ Ηουηθι 8 ἀδΥ, ἴῃ σα ΠΟΙΆ], τεραγα θα 
1ῃ6 Ῥοπίϊς ὅθα ἃ5 ἃ Κἱπᾶ οὗ βοοοῃά Οοδθδηυβ, δηά 
πον ὑπουρηῦ ὑμαὺ ἴβοβδαε ψο νογαρεα ἐπιῖῦπεν σοὺ 
θεγομα [ἢς Ἰἰγηϊῖ8 οὗ ἴδ ἱπηῃδοιτεα νου] Ἰυ5ὺ ἃ5 
ΤΟ ἢ 85 ἴδοθε ννῆο νογᾶρεα ἴδ θεγοπα [Π6 Ρ1}1]ὰΥ85 
οὗ Ηδετῖδο]αβ ; {πε Ῥοπίϊς ὅεα νγὰβ ὑἐπουρῃῦ ἴο ΡῈ {86 
Ιαγσεϑὺ οὗ πε 8688 ἴῃ οὔῦ ρᾶτΐ οὗ [ῃε ψου]Ἱά, δπα ἴὉγ 
πᾶῦ γβαβϑο ὕπευ δρρ]ἰεα ἴο {Π18 ραγίϊου δῦ 8566 [ἢ 6 
ἴεστη “ἼΤμς Ῥοηῦΐι5,᾽ Ἰυδϑὺ 88 ὕμεῪ βροκε οἵ Ηοιηοὺ 
85 “ΤΠ Ῥοεῖ.᾿ ῬοΥθδρ5 ἰδ ννγᾶ8 ἴον ὑπδῦ νεῦῪ ΥΘΆΒΟΙ 
ὑμαὺ Ηοτμοὺ ἰγδηβίεστεα ἴο Οσδδπιβ [πῖηρε ὑμαῦ ννετα 
σας οἵ {πε Ῥοπῖυβ, ἴῃ με 6] 16 ὑπαὶ βυοῖ ἃ οἤδηρο 
σοῦ αὶ ρύονα δοσοορίδθ]α Ὀεοδυβα οὗ μ6 ργδνδηὶπρ 
ΠΟΙ ΟΙ5 ἴῃ τεραγὰ ἴο {πε ῬΡοπῖυαβ8. Απᾶ 1 {πὶπκ ὑπαὶ 
βίηςςα πε ϑοϊγτηὶ οοουρ!εα ἔπε Ἰο δῦ ρθ δ κΚ5 οὗ {Π8 
Ταῦυγυβ δηρα, 1 τηθδη ἴΠ6 ρθᾶκβ δροιΐῦ Γγοΐα ἃ5 ἴᾺΓ 
ἃ5 Ριβα14, δπα 5ἴποθς ὑπεὶγ ΘΟΌΠΟΥ ρῥγαβϑοηϊεα ἴο 
ΡΘοΟρΙῈ ψδο Ἰνεα ποῖ οὗ ἴπ6 Ταυσυβ ἤδηρε, δηᾶ 
Ραυ Ό]Αγν ἴο ἴῃοβδε ψῆο ᾿ἰνεα αρουῦ ἴῃς Ῥοῃίυδ, 
[πε τηοϑὺ σοπβρίοαοιυβ δἰ υἰταθβ οὐ ὑῃ6 5βοιυὶῃ---Ὸ 
[Π18 γθᾶϑοῃ, οἢ με βίγεηριῃ οὗ ἃ οογίδί 5ἰγ] 
οὗ ροϑί οι, ὑπεβα ρβορὶβε ἴοο ψεῖξ ἐγδηβἔθεισεα ἴο [ἢ 6 
Ροβίοῃ ουὖῦ ὈΥ Οσεδπι8 ; ἴῸΥ ἴῃ βρεδκίηρ οὗ Οαγββθυβ 
58 Πρ’ ΟἹ. ἢ ΐ8 τδῖν ἢ6 βᾶγ5 : “Νον ἰἢε Ἰοτὰ, ἴῃ βῆ κοῦ 
οὗ ἔπ6 δαγίῃ, οἡ ἢΐβ γᾶν ἔτουη ἴπε ΕΚΗΪορίδη8 δβϑρὶ θα 
Οἀγπθθουβ ἔγοιη δέασ, ἔγοιη {πῸ6 τηοπηΐδίηβ οἵ {με 
Θοϊγιηὶ. 1 Ῥευθὰρα Ηουηοῦ 8150 Ῥοστονεα ἢϊ8 ἰά θα 
οὗ ἔπε οπε- γε Ὀγοῖοροϑ ἔσο πε Ὠἰβίογυ οὗ δογιηίὰ ; 

ὕο Ηομοσ, ἄσοϑθ οὐ ὑπ πουίμοσῃ Ὀογάοσ οὗ ὕμ6 Μοαϊΐθγ- 
ΓδΏΘδη, 80 ὕο Οαγββθιβ ὕμαν δύοθθ οὐ ὕπθ ποῦῦμογῃ ὈΟΓΘΡ 
οὗ Οοοδῆυβ. σδθο δρδίῃ σϑΐϑγβ ὕο ὑῃ18 ου ρβᾶρθ 127. 
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Α ᾽ ’ ἃ . » 5 τινας τοὺς Αριμασπούς φασιν, οὗς ἐν τοῖς Αρι- 
μασπείοις ἔπεσιν ἐνδέδωκεν ᾿Αριστέας ὁ ἸΙροκον- 
νήσιος. 

11. Δεῖ δὲ ταῦτα προὐποθέμενον σκοπεῖν, τί 
λέγουσιν οἱ φήσαντες περὶ Σικελίαν ἢ Ἰταλίαν 

’ - 2 ὃ - Ἁ [4 5 1 γενέσθαι τῷ ᾿Οδυσσεῖ τὴν πλάνην καθ᾽ “Ομηρον' 
ἔστι γὰρ ἀμφοτέρως τοῦτο δέξασθαι, καὶ βέλτιον 
καὶ χεῖρον. βέλτιον μέν, ἂν οὕτω δέχηταί τις, 
τε 3 ζω Ἁ 7 “2 “ ᾽ 

ὅτε πεισθεὶς ἐκεῖ τὴν πλάνην τῷ Ὀδυσσεῖ γενέ- 
σθαι, λαβὼν ἀληθῆ ταύτην τὴν ὑπόθεσιν ποιη- 
τικῶς διεσκεύασε' τοῦτο γὰρ οἰκείως ἂν λέγοιτο 

Α 3 “Ἢ. Α 3 ’ 3 ὔ 3 Ν περὶ αὐτοῦ, καὶ οὐ μόνον γε περὶ ᾿Ιταλίαν, ἀλλὰ 
καὶ μέχρι τῶν ἐσχάτων τῆς ᾿Ιβηρίας ἐστὶν εὑρεῖν 
Ψ κ 9 ’ὔ’ 7 ΝΜ) ’ 

ἔχνη τῆς ἐκείνου πλάνης καὶ ἄλλων πλειόνων. 
χεῖρον δέ, ἐάν τις καὶ τὴν διασκευὴν ὡς ἱστορίαν 

4 3 ’ 3 Ἁ λον λ ἐ ’ὔ᾽ δέχηται, ἐκείνον ὠκεανὸν καὶ Αδην καὶ ᾿Ηλίου 
μ ’ βόας καὶ παρὰ θεαῖς ξενίας καὶ μεταμορφώσεις 

καὶ μεγέθη Κυκλώπων καὶ Λαιστρυγόνων καὶ 
μορφὴν Σκύλλης καὶ διαστήματα πλοῦ καὶ ἄλλα 
πλείω τοιαῦτα τερατογραφοῦντος φανερῶς. οὔτε 
δὲ πρὸς τοῦτον ἄξιον ἀντιλέγειν, οὕτω φανερῶς 
καταψευδόμενον τοῦ ποιητοῦ, καθάπερ οὐδ᾽, εἰ 
φαίη, τοῦτον τὸν τρόπον γενέσθαι τὸν εἰς τὴν 
9 , , αὖ . Ὀ ὃ ὶ Ν Ιθάκην κατάπλουν τοῦ Ὀδυσσέως καὶ τὴν μνη- 
στηροφονίαν καὶ τὴν ἐπὶ τοῦ ἀγροῦ συστᾶσαν 
μάχην τοῖς ᾿Ιθακησίοις πρὸς αὐτόν: οὔτε πρὸς 
τὸν δεξάμενον οἰκείως προσπλέκεσθαι δίκαιον. 

1 ἢ μὴ γενέσθαι, Μοίποίκο ἀο]ούεθ, δἔῦθι καθ᾽ Ὅμηρον ; Ἐοτ- 
Ὀῖωον, Κυϑδιηορ, Ο. Μύϊον ἀρργονίηρ. 

"ὃ 



ΟΕΟΟσΟΒΑΡΗΥ, :. 2. το-τὰᾶ 

ἴον 10 18 τερογίβα ὑπαὶ 16 Αὐϊτηδϑρίδηβ δα ἃ οη6- Ἰαχ. ἢ. 13 
ογεα ρβϑορὶε--αὶ ρεορὶαὲ ψ βοὴ Αὐίβίθαβ οἵ Ρχο- πον 
ἙΘΟΠΠ 6515 ἢ85 τηδάβ Κπόνῃ ἴῃ ἰἷβ8 Αγ πηγδϑρίδη ΕΡρίο. 
11. ΗἩδνίπρ τηδάβθ ἴμεβε ργε τ πδΥῪ τειηδῦκϑ, 1 

τηυδῦ δ5]ς ννῆδϊὶ ρθορὶθα τρθδ δ η ἴπαυ δἰῆτῃ ὑπαὶ 
ΗοῖλοΣ ρῥΪδοαβ 6 ψᾶπάογίηρβ οὗ. Οάγββοιβ ἱῃ ὑῃ6 
γϑρίοῃ οὗ 51. ]γ δπα [{ὰ]γ}} [{ 15 ροβϑίθ]α ἴο δοσαρὺ 
[15 νίανν ἴῃ ὕνο 86η865, 6 Ὀαύζον δηᾶ {πῸ οὐοὺ 
ψΟΥΒ6. Τὴ μεῖζον ἰβ ἴο δβϑυσηβ ἐμαὶ Ηομλοσ νγὰ5 
σον Πο64 πὰᾶῦ ὑμο86 τερίοηβ σγαῦα ἴδ βδοθης οὗ {πῸ 
ὙΠ ἀουηρβ Οὗ Οἀγδββουβ, δηὰ ὑπαὶ, ἰαϊκίπσ 15 
Ὠγροιεβὶβ ἃ5 ἔδοϊ, ῃς εἰαθογαϊβα ἔμι6 οἴοσυ ἰπ ροσίϊς 
ἐἈϑϊοη. 8300 τουο}λ ταδὺ θ6 5814 ἢ ργορτγίεῖν ἀρουΐ 
Βουαϑὺ ; δὖ δΔὴΥ τὰϊα οΠ6 τὴδυ ἢπα γδοθβ οὗ ἴδε ψδῃ- 
ἀενίπρβ οὗ Οαγδβειβ, δπα οὗ βενείδὶ οὔϊιευβ, μοῦ ΟὨ]Υ ν 
ἴηι {Π6 ταρίοῃ οὗ [{ὰ]γ, θυῦ 4150 ἃ5 δι δ5 πε Ἄεχίγσεμεηα. “ὅ- 
ἔγοηὐοιβ οὗ [θεῦῖὰ. Βιυὺ πε ψγοῦβα ἰ5 ἴο δοσδορὺ 
Ἡουμθι 5 ο]αϊογαϊίϊοι οὐ ὑμ6 δὔοσυ δ8 Πιἰβίουυ 8180, 
θεδοδυβα ὑμ6 ροοῖῦ ἰβ οὈνίουβ]ν ἱπαυ]ρίηρ ἰῃ τηϑῦν6]8 
ψ θη ἢπ [6115 οὗ Οοδδηυβ, Ηδάθ5, οαὐ}]6 οἵ Ηδε] 18, 
εηὐονίδπηηθηὶ ὈΥ ροάάδ8β6β, τηθίδιηουρῆοβεβ, ἢυρα 
Ογοϊοροθ δπα ἢυρε 1,Δεϑιγυρομπίδῃβ, 50.118 5 5ῃ8ρ6, 
ἀϊδίαποθβ ὑγανοῖβεα οα ἴμε νογᾶρε, ΔπΠα τδὴΥ ΟΠΟΥ 
τ ρδ οὗ ἃ δἰ γα δῦ πίττα. Βυῦΐ, ὁα {πΠ6 οὴς Βαηᾶ, 
Ὁ 15 ποῦ νου ψ Ὦ1|6 ἴο γεΐξαϊε ομθ 0 50 οὐνϊουϑβὶν 
τη 5] ὔαγργοὺβ ὑπ 6 ροσῦ- Δ ΠΥ τότε ὑμδη ἰΐ νου θ6 
1 ομς ββου]α οοηΐϊοπα ἴπαὶ ἔπε στεϊυσῃ οὗ Οαγββεὺβ 
ἴο {Ὁπ8ςὰ, ἴΠ6 ταάδϑβδοῦα οὗ ἴπς βυϊΐζοῦθ, δῃα πε ἢρσμϊ 
ὙΠΟ ἴοοῖκ ρ͵ἷδοα ουὖ ἴῃ δα ΘΟ Υ Ὀεΐνεθῃ ὑῃ6 
Π͵δοδη5 8η6 Οάγβδβειιβ, 811 Ὠδρρεηθα ρῥύεοίβεὶν ἃ8 
ἀεβοσιθεα ὈΥ {πε ροεῖῦ ; ποῦ, οἢ [6 οὔ δηά, 15 1 
τρσῦ ἴο αυδῖτοὶ νυ Ἱ ἢ ἴΠ6 τη ψ»ῃο ἱπϊεγργεὶβ ΗΌυΩΟΥ 
ἴῃ ἃ ῬΥΌΡΕΙ δβῃίοη. ἡ 
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12. Ὃ ᾿Ερατοσθένης δὲ πρὸς ἀμφοτέρας τὰς 
ἀποφάσεις ἀπήντηκεν οὐκ εὗ. πρὸς μὲν τὴν δευ- 
τεραν, ὅτε πειρᾶται διαβάλλειν φανερῶς ψευδῆ 
καὶ οὐκ ἄξια λόγον διὰ μακρῶν" πρὸς δὲ τὴν προ- 
τέραν, ποιητήν τε ἅπαντα ἀποφήνας φλύαρον, καὶ 
μήτε τόπων ἐμπειρίαν μήτε τεχνῶν πρὸς ἀρετὴν 
συντείνειν νομίσας: τῶν τε μύθων τῶν μὲν ἐν 
τόποις οὐ πεπλασμένοις πεφημισμένων, οἷον ἐν 
Ἰλίῳ καὶ Ἴδῃ καὶ Πηλίῳ, τῶν δὲ ἐν πεπλασ- 

’» ’ 3 ξ ᾽ 4Δ4Φ. “ μένοις, καθάπερ ἐν οἷς αἱ Γοργόνες ἢ ὁ Γηρυόνης, 
ταύτης φησὶ τῆς ἰδέας εἶναι καὶ τοὺς κατὰ τὴν 
δ Ἶ ΄, ὅτι ον ὺὴς δὰ ν 

υσσέως πλάνην λεγομένους, τοὺς μὴ πε- 

πλάσθαι λέγοντας ἀλλ᾽ ὑποκεῖσθαι ἐξ αὐτοῦ τοῦ 
μὴ συμφωνεῖν ἐλέγχεσθαι ψευδομένους: τὰς γοῦν 
Σειρῆνας τοὺς μὲν ἐπὶ τῆς Πελωριάδος καθιδρύειν, 
τοὺς δὲ ἐπὶ τῶν Σειρηνουσσῶν πλείους ἢ δισχι- 
λίους διεχουσῶν σταδίους" εἶναι δ᾽ αὐτὰς σκόπελον 
τρικόρυφον διείργοντα τὸν Κυμαῖον' καὶ Ποσει- 
δωνιάτην κόλπον. ἀλλ᾽ οὔθ᾽ ὁ3 σκόπελος οὗτός 
3 ’ Ν Δ9 ΥΩ. “ Ν ἐστι τρικόρυφος, οὔθ᾽ ὅλως κορυφοῦται πρὸς 
“ 3 »»)ἢ 4 Μ Ν Ἁ 

ὕψος, ἀλλ᾽ ἀγκών τις ἔκκειται μακρὸς καὶ στενὸς 
ἀπὸ τῶν κατὰ Συρρεντὸν ὃ χωρίων ἐπὶ τὸν κατὰ 
Καπρίας πορθμόν, ἐπὶ θάτερα μὲν τῆς ὀρεινῆς 
τὸ τῶν Σειρήνων ἱερὸν ἔχων, ἐπὶ θάτερα δὲ πρὸς 
τῷ Ποσειδωνιάτῃ κόλπῳ νησίδια τρία προκείμενα 
ἔρημα πετρώδη, ἃ καλοῦσι Σειρῆνας" ἐπ᾽ αὐτῷ 

Σ Κυμαῖον, Μοίπεοῖκο, ἔοῦ Κύμαιον ; Ο. Μὰ]]οΥ ΔρΡΡγονίῃρ. 
3 οὔθ᾽ ὁ, Μοίῃθοϊκϑ, ἴοὺ οὐδὲ ὅ. 
8 Συρρεντόν, Μοΐποῖκο, ἔον Σύρρεντον ; Ο. Μ|]16Υ ἀρρσονίῃς. 
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12. Ἐγταϊοθίῃδηῃθθ, πούνουοσ, 5 8 κΚοὴ ἰϑϑὺθ στ ἢ 
υοὺῃ {Ππ656 δῆβνουβ ἴο τὴν απεβίίοη, δπα ἢ 580 ἀοίηρ 
ἢ6 18 νυοηρ; Πα 8 ΟΡ 85 Γεραγαβ ὑπῸ Βθοομα 
ΔΏΒΨΘΙ, ἴθ ὑπαὺ 6 αἰϊετηρῦβ ἴο τη βγεργεβθηΐ ὑπ ηρ8 
{παῦ ἀγα ορνϊουβὶν οι ου5 δηα ὑμαῦ ἀο ποὺ ἀδβοῦνα 
Ῥτοϊγδοϊβα αἰβοιυβδίοῃ ; )ᾷπα ἢδ 15 τοηρ᾽ 88 τεραγάϑβ ἴῃ 6 
ἢγϑῦ, θδοδυβα ἢθ ἀθοϊαγαβ ὑπαῦ 411 ροεῖβ ἀῦὸ ἀθδθὺβ 
ἴῃ Δὺβαγα {165 πα {πϊπ|κ5 ὑμεὶν Κπον]εάρε εἰλπον οὗ 
Ρΐδοεβ οὐ οὗ αγΐίβ ἀοϑϑ ποῦ οοπάμπος ἴο νγῖαθ. Αραίῃ, 
θδϑοδιιβα ΗυηοῚ ᾿ἰὰγ8 ἢ 6 866 65 οὗ ἰδ τηγῦῃβ ποῦ ΟὨ]Υ 
'ἰπ ποη-βοι που ρ]86 65, ϑιοἢ 88 [Που, Μῦ. 144, δὰ 
Μι. Ρε]ίοι, Ρυΐ 4150 ἴῃ δου οι Ρ]6ο 65, βϑυ ἢ 88 ὑποβα 
ἴῃ ψνῃοἢ ὕμῈ ΟοΥροηθ δα Οδγοη ἄννε]}, Εγαϊοβ- 
πη 65 58γ8 ἐμαὶ ἴΠ6 ρ0]86 685 τηδηϊοηθα ἴῃ ὑπῈ 5ἴουυ 
οὗ {πΠ6 ναπάοσγίηρβ οἵ Οαάγϑβευβ, δἷδο, θεϊοης ἴο {ῃ6 
οδἰΕΡΌΥΥ οὗ Ποιίομ, δα ὑμαῦ ὑπ ρευύβοῃβ γῃο δοῃϊοπά 
ἐπδὺ ὕπο ν ἀγα ποῦ βου του Ὀαῦ πᾶνα ἃ ἔουπαάδίοῃ ἰπ 
ἴαοῦ, βἰαπα Ἵοηνίεἰεα οὗὨ δὐοῦ ὈΥ ὑπ νεῦὺ ἰδοῦ [ἢδΐ 
ὑΠῈΥ ἀο ποῦ ἄρτεε διηοῃρ ὑπαιηβοῖναβ; δῦ ΔΗΥ ΓΤαΐθα, 
ὑῃαῦ βογης οὗ ἴδ ραΐ ἴΠ6 ίγθῃβ οὐ ὕδρε Ῥεϊογίδϑβ, 
ψγ 1116 οὔποιβ ρυῦ ὑπεῖὰ τόσα ὑπὰημ ὄνο ὑμπουβαπα 
βἰδαΐα αἰδῖδηῦ οὐ {πῸ δίγαμαϑβαθ, νν ἱσ 15 [6 διὴς 
σίνεη ἴο ἃ {πτ6 6 - βεδκεα το οκ δ βεραγαῖθβ με αὐ] Ὲ 
οὗ Οὐτηδα 3 ἔγοσα ἴΠς Ου]ῇ οὗ Ροβεϊἀοπία.8 Βυΐ πεῖ Ὁ 
ἀοε65 ὑΠ15 τοςκ ἢδνα ἴγθα ρεδῖκβ, ΠῸΓ 4065 10 τὰ ὑΡ 
ἰηἴο ἃ ΡΘΔΙ αἱ 8]] ; ἰηϑιδδα 1 15 ἃ βογτῦ οὗ εἴρον {μα 5 
ουῦ, Ἰοηρ δηα πᾶήτονν, ἔγοπὶ 6 [δυυϊ ΟΥΎ οὗ Βυγγθηζυτα 
ἴο ἔπε δῖναι: οὗ ὕδργεδα, νι ἢ ἴἢς βαποίυδγυ οἵ {ΠῈ6 
ΘΙ 5 Οἢ. ΟΠ6 546 οὗ [Π6 ἈΠῚΥ Ποδα]απα, 1] 6 οἡ 
16 οὗμεσ 546, Ἰοοκίηρ ἴονναιάὰβ ὑεῈ ΟΟυ]ὲ οἵ 
Ῥοπαϊἀοηία, [ἰ6 ἴγτεαα υπἰῃδοϊεα τόσ ᾿1{{Π6 1514 Πη65, 
“8116 ἃ Ππ δίγεῃβ, δῃα οὐ με ϑιγαϊ οἵ ὥδργεδε ἰὑβε 1} 

1. (δρο Εδγο, διοῖϊγ. 2. ΒΑΥ οὗ ΝΑρ]68. 
9. 6] οὗ δ] θτηο. 

δὲ 
ΥΟΙ,. 1. α 

ν 
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δὲ τῷ πορθμῷ τὸ ᾿Αθήναιον, ᾧπερ ὁμωνυμεῖ καὶ 
ὁ ἀγκὼν αὐτός. 

18. ᾿Αλλ᾽ οὐδ᾽" εἰ μὴ συμφωνοῦσιν οἱ τὴν 
ς ᾽ [ο ’ ’ 9 Α 3 ᾽ ἱστορίαν τῶν τόπων παραδιδόντες εὐθὺς ἐκβάλ.- 

ζω ἣ ’ 4 ’; 3 .ϑ Ν 3 . 

λειν δεῖ τὴν σύμπασαν ἱστορίαν' ἀλλ᾽ ἔσθ᾽ ὅτε 

καὶ πιστοῦσθαι τὸ καθόλου μᾶλλόν ἐστιν. οἷον 

λέγω, ζητουμένου, εἰ κατὰ Σικελίαν καὶ ᾿Ιταλίαν 
ἡ πλάνη γέγονε, καὶ εἰ αἱ Σειρῆνες ἐνταῦθά που 
λέγονται, ὁ μὲν φήσας ἐν τῇ Πελωριάδι πρὸς 

ν Σ 5 ,ὕ “Ὁ ἢ τὸν ἐν ταῖς Σειρηνούσσαις διαφωνεῖ, ἀμφότεροι 
δὲ πρὸς τὸν περὶ Σικελίαν καὶ ᾿Ιταλίαν λέγοντα 

3 ἴον 9 Ἁ Ν ω ᾽ὔ ’ οὐ διαφωνοῦσιν, ἀλλὰ καὶ μείξω πίστιν παρέχου- 
“ Σ σιν, ὅτι, καίπερ μὴ τὸ αὐτὸ χωρίον ᾿'φράζοντες, 

Ψ ᾽ 3 ’ ᾽ »“ ὰ Ἁ Ἶ ὔ» ὅμως οὐκ ἐκβεβήκεσάν γε τοῦ κατὰ τὴν Ἰταλίαν 
ἢ Σικελίαν. ἐὰν δὲ προσθῇ τις, ὅτι ἐν Νεαπόλει 

’ ’ “Ὁ “ -“ Παρθενόπης δείκνυται μνῆμα, μιᾶς τῶν Σειρήνων, 
ἔτι πλείων προσεγένετο πίστις, καίτοι τρίτου 

Ν ’ ’ἤ “ ’ 3 23 3 

τινὸς λεχθέντος τούτου τοῦ τόπου. ἀλλ᾽ ὅτι ἐν 

τούτῳ τῷ κόλπῳ, τῷ ὑπὸ ᾿Ερατοσθένους λεχθέντι 
Ἶ “ κι Ἷ 

Κυμαίῳ, ὃν ποιοῦσιν αἱ Σειρηνοῦσσαι, καὶ ἡ Νεά- 
Ρ ὔ Ν 

πολις ἵδρυται, βεβαιοτέρως πιστεύομεν τὸ περὶ 
τούτους τοὺς τόπους γεγονέναι τὰς Σειρῆνας" οὔτε 
γὰρ τὸν ποιητὴν ἀκριβῶς ἕκαστα πυθέσθαι, οὔθ᾽ 

ἡμεῖς παρ᾽ ἐκείνου ξητοῦμεν τὸ ἀκριβές" οὐ μὴν 
3 

οὐδ᾽ οὕτως ἔχομεν ὡς ὑπολαμβάνειν, καὶ μηδὲν 
1 οὐδ᾽, Μεϊηοῖτο, ἔογῦ οὔτ᾽. 

1 Τηδῦ 18, ὅρα Μίμοννδ. 
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5 δἰ ὑυδεα ὑῃ6 βαποίυδτγ οὗ Αἴπεηθ, ἔγοση νοὶ ὑῃς 
δἰρονν ἴβκϑβ 118 πδιλθ.} 

18. Ηονενοσ, ὄνθη ἰζ ὑΠοθο ῆο παπᾶ ἀονῃ ἴο 115 
οὐ Κπον]εάρε οὗ [86 τερίομβ ὑπ θὺ σομϑ ἀδγαϊοη 
ἄο ποῦ ἄρτει διηοὴρ ὑμοιηβοῖνοβ, γα 5ῃου]ᾶ ποὺ ὁ 
ἰδῇ δοοουῃῦ βεὺ δϑίἀθ ἴθ επθϊγε ὕοᾶγν οὗ {μαὶ 
Κπον]εαρα ; ἱπάθθα ἴμοιε ἃγεὰ ἔθ θη {πΠ6 
δοοουηῦ ἃ5 ἃ ΨὙΏΟ]6 15 411 {π6 τόσα ἴο θὲ δοςοεριβα 
ἔον {18 τεᾶδοῃ. ΕῸΣ δχϑιίωρ]θ, ΒΌρροβα {ΠῸ αυσδίϊοῃ 
8 ταὶβεα ψῃοῦθμον [6 ψνηαουηρδ ἴοοκ ρμἷαςα ἴῃ ἴδε 
Τερίομβ οὗ ἴον δηᾶ [τὰ]γ, ἀπ ψμεῦμον ἴῃς 5ίγθη 
ἤοοκθ ἃ δηγνῆογε ὑδογθαβροιυΐβ: [6 τῇδ Ψ}Ο 
ΡΙδοοβ ἴῃς δίγεη Βοοῖκβ οὰ δρε Ῥεϊογίδβ 15 ἴῃ α15- 
δρτεειηδηΐ νἱἢ ἴΠ6 τᾶ ΨψῆῸ ρ]δοαβ ὑπεῖὰ οἡ {6 
ΘΙΓΘΉ 5586, θαὺ πο Π 6 αἀἰβᾶρτθαβ ψ ἢ πε δ Ψ}10Ὸ 
58 γ5 ὑπαὶ ὑπ6 Βίγεῃ Πόσο γα ρ]δοθα ἴῃ ἴῃ πεῖρῃ- 

᾿ Βουγβοοα οὗἙ 5. ΟἽ]γ δηα [{ὰ]γ ; πᾶν, πεν ὄνθὴ δαὰ ἴο 
1 πε ογεα ΠΥ οἵ ὉΠ {πὲ τὰ νυ ῖϊηθβ8, θθοδυβθ, ἐπουρἢ 
Π6Υ ἀο ποῦ ἤϑὴης ἐπε 586] βᾶχηθ βϑροῦ ἔον [πε Βόοοῖκϑ, 
γεῦ, δὖ 411 ἐνεπῖβ, ἔπεν ἴᾶνα ποῖ ρος Ὀαεγοπᾶ {6 
γαρίομβ οἵ [αν δῃὰ δι..9]γ ἔοσ με. ΤΉΡη, 1 βοὰς 
ΟἿ 8665 {Πδἴ ἃ τηοπυτηεπῖ οὗ Ραγΐθεπορο, οπς οὗ ἴΠ 6 
ΘΙΓΘ 5, 5. 5Βῆονῃ ἴῃ ΝΘΔρΟ] 5, νὰ πᾶνε 50} ἐαΥ ΘΓ 
Ργοοῖ, αἰἱπουρὴ ἃ {π|τὰ εἰῖ6 μὰ5 θθεῃ ἱπίγοάυςεά 
ἰηΐο “ἴῃς αἰδουδβοίοη. ΕὈγίβούτηοσα, πὸ δος {παῖ 
ΝΕΔΡΟΪ 8 4150 1168 οὶ {118 συ] (ο 416 α ὈὉγ ΕγαϊοβίθῃμῈ8 
ὑπ6 ρσυ]ῇ οὗ Ουχμ86), ψιΐοἢ 15 ἔουτηθα Ὀγ ἰΐ6 δίγεη- 
5586, ἱπάπιοαβ τι5 ἴο θ6]ανα 411 {π6 τηόγα ἥττω υ ὑπαῖ 
16 5ίγεηῃβ ψΈτ ἴῃ π6 ποὶσῃρουγῃοοά οὗἉ {Π656 ρΪδοαδ ; 
ἴον νγε Ὧο ποῖ ἀειηωδπά οὗ ἴῃς ροεῖ ἐπὰῦ ἢ6 ββοιυ]ὰ 
Πᾶνα ἱπαυϊτγεα δοουγαΐεὶν ἱπῖο ἜνεῪ ἀδίδι!, Ποῦ 0 
ν6 πὶ ΟἿἿ σ0Π001] ἀειδηα βοϊθη πῆς ϑοσΌΓΔΟΥ ἰπ Ὠ15 
βἰαϊοιηθηΐβ ; γαῖ, Ἔνθ 80, ΜῈ 5ΌΓΟΪΥ ἅττα ποὺ θη 16 α 
ἴἰο δβϑῦχαθ ὑπαὶ Ηοσηοὺ οομηροβεά {πὰ βἴοσυ οὗ {π6 

83 
α 2 



5ΤΒΑΒΟ 

πεπυσμένον περὶ τῆς πλάνης, μήθ᾽ ὅπου μήθ᾽ 
ὅπως γεγένηται, ῥαψῳδεῖν. 

14. ᾿ἙΕρατοσθένης δὲ Ἡσίοδον μὲν εἰκάζει πε- 
πυσμένον περὶ τῆς Ὀδυσσέως πλάνης, ὅτι κατὰ 
Σικελίαν καὶ ᾿Ιταλίαν γεγένηται, πιστεύσαντα τῇ 
δόξῃ μὴ μόνον τῶν ὑφ᾽ Ὁμήρου λεγομένων μεμνῆῇ- 
σθαι, ἀλλὰ καὶ Αἴτνης καὶ ᾿Ορτυγίας, τοῦ πρὸς 

Συρακούσαις νησίου, καὶ Τυρρηνῶν: “Ὅμηρον δὲ 
4 3 ἴω 7) 7 3 ’ 

μήτε εἰδέναι ταῦτα, μήτε βούλεσθαι ἐν γνωρίμοις 
τόποις ποιεῖν τὴν πλάνην. πότερον οὖν Αἴτνη 
μὲν καὶ Τυρρηνία γνώριμα, Σκύλλαιον δὲ καὶ 
Χάρυβδις καὶ Κίρκαιον καὶ Σειρηνοῦσσαι οὐ πάνυ; 
ἢ καὶ Ἡσιόδῳ μὲν ἔπρεπε μὴ φλναρεῖν, ἀλλὰ ταῖς 

, δό ἰκολουθεῖν, Ομήρῳ δὲ “πᾶ κατεχούσαις δόξαις ἀκολουθεῖν, Ὁμήρῳ πᾶν, 
Ψ Ν 1 23 3 2 ’ὔ Ν ὃ »“" .᾽ 
ὅ τι κὲν ἐπ᾿ ἀκαιρίμαν γλῶσσαν ἴῃ, κελαδεῖν; 

χωρὶς γὰρ τῶν λεχθέντων περὶ τοῦ τύπου τῆς 
πρεπούσης Ὁμήρῳ μυθοποιίας, καὶ τὸ πλῆθος 
τῶν συγγραφέων τῶν ταὐτὰ θρυλούντων καὶ 
τῆς κατὰ τοὺς τόπους ἐπιχωριαζούσης φήμης 
διδάσκειν δύναται, διότι ταῦτα οὐ ποιητῶν πλάσ- 

3 50ῸΝ ὔ 3 “ ματά ἐστιν οὐδὲ συγγραφέων, ἀλλὰ γεγενημένων 
ἴχνη καὶ προσώπων καὶ πράξεων. 

1ὅ. Καὶ Πολύβιος δ᾽ ὀρθῶς ὑπονοεῖ τὰ περὶ τῆς 
’ Ν 3 9 Ἁ ᾽ὔ 8 πλάνης. τὸν γὰρ Αἰόλον,Σ τὸν προσημάναντα 

τοὺς ἔκπλους ἐν τοῖς κατὰ τὸν πορθμὸν τόποις 
ἀμφιδρόμοις οὖσι καὶ δυσέκπλοις διὰ τὰς παλιρ- 

1 κέν, Οοδοῦ, ἔοῦ ἄν ; δῃηᾶ γλῶσσαν (ψ ϊο ἢ! Μοϊπϑῖίζθ ἰδοῦ 8) 
ἴοσῦ γλῶτταν, ἰπ Κοθρίπρ ὙἹ Ὅη6 ῥχόνοῦ δὐϊϊθαΐοα ἴο 
Ῥιίπᾶδῦ, ὅ8ο Βογρῖτ Β ποῖθ οἡ ᾽ν. 4Ἃ1.8}. 86. 
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ΟΘΕΟΘΟΒΑΡΗΥ, :. 2. 123-15 

ὙΠ οΥπρθ σἱῦποαΐ ΔΗΥ ᾿ΠΑΌΪΥ αὖ 41], εἰ ποὺ ἃ5. ἴο 
ὙΈΘΥΘ ΟΥ 85 ἴο ον {Π6Ὺ οσουτγταα. 

14. Βυαὺ Ἐγαϊοθίμποηθβ οοπ͵]δοΐατε πᾶ Ηεϑοά 
Ἰδαση θα ὈΥ ἱπαυΐγγ ὑμαὺ {Π6 βοεπα οὗ ἴπ6 νψδηάδυϊηρϑ 
οὗ Οανγϑββοϑιβ αν πῃ πε τεαρίοη οὗ δον δηα [1ὐἰαὶγ, 
Δα, δἀορίρ ὑπ15 6 ]16 ἢ, τηδηὐϊοηθα ποὺ ον {πα 
ΡΙδοθβ βροίζθῃ οὗ Ὀγ -Ἡοιμοὺ, θαὺ 4150 Αεἴμδ, Οτυρία 
(88 0016 Ἰϑαπα ποχῦ ἴο ϑυτδοιβθ), δα Τυγπεηΐδ : 
δ γοὺ ἢ6 οοηΐεπαβ ἐπὶ Ηοιηοῦ Κπὸνν ποίῃίηρ᾽ 
δρουΐ {π686 Ρ]δοθβ ἃπᾶ πιδα ἢῸ ἰηϊεηίίοη οὗ ρ]δείηρ 
16 ψνδηαογίηρβ ἱπ ΔΗ ΚΆΘ ΤΟρίου8. Νοὸν ΨΈΓΕ 
.Αεἴη δα Τυυτῃεδηΐδ γνγν6]}]-ηον Ρ]6ο65, θυ 50γ]- 
Ἰαθῦσα, Ομαυυραΐβ, Οἰγοδθῦγη, δπὰ ἴῃ6 ϑ'γεπιιβϑθδθ 
ὙΒΟΙ ἀπκηονηΐ ΟΥ νὰϑ ἰὉ {Π6 ῬΥΌΡΟΥ {πεϊηρ ΤῸΓ 
Ηεβϊοα ποὺ ἴο 41} ποῆβεηβα πᾶ ἴο ἔο! ον ργενδ] ἑὴν 
ορίπίομβ, θυὺῦ ἴπ6 Ῥτόοραῦ ὑπῖηρ ἴοῦ Ηομηεῦ ἴο “ σίὶνε 
αἰΐεγᾶποα ἴο δνοῪ ὑπουρῃῦ {Ππᾶὺ σογηθβ ἴο ἢΐ5. ἰπ- 
ορρογΐυπε ἰοηριια ἢ ΕῸΣ δρᾶ ἴτγοῃῃ ψῇῃδὺ 1 ἢᾶνα 
Βα οοποοιπίηρ [6 ἴγρε οὗ τυ ψῃῖοἢ ᾿ ννᾶβ 
ΡΙΌΡΕΥΙ ἴον Ηοιμοῦ ἴο δ ΡΙοΟΥ, τηοϑὺ οὗ {6 νυ ο 5 
ὙΠΟ αἰδβουδθ ἴῃ ϑᾶγὴθ ἰορίοβ ὑμαὺ ΗἩοιηοὺ ἀἴβουδβ565, 
Δα 4150 εἰβοϑὶ οὗ τἶλς νατῖουϑ 1094] ὑγδα] 08, οδῃ 
[δδοὴ υ8 {Ππαῦ 6586 τηαύζευβ ἃγὰ ποῖ ΠΟΈΟΠΒ οὗ ροεοῖβ 
ΠΟΙ γεὺ οὗ ρῦοβα συϊεγβ, θαῦ ἀγὸ ἴγϑοαθϑ οὗ γθἃ] βθύβοιιϑβ 
δηα δνϑηῖβ. πρό ρΡτόνΠ τ τ πτῸ 

1ὅ. Ῥοϊγυθίὰβ «ἰδ8οὸ δηΐογίδίηθ οούγοοῖ νἱανβ ἴῃ 
ΤΕρδτα ἴο ἴῃ6 ψδηδοηίηρβ οὗ Οαγββθυβ, ῸΓ ἢ6 8805 
τὺ Αοδοΐαβ, [Π6 τηδῃ 0 ἐδυρῃῦ πανὶσαΐοῦβ ον ἴο 
βίθεσ ἃ σοΌΓΒβΕ ἴῃ {Π6 σερίοῃβ οὗ πε δύγαϊῦ οὗ Μεββίμδ, 
 Πο86 ψγναῦοιβ δί'8 ϑιρ]θοῖ ἴο ἃ οοπϑδίδηξ Ὁ πὰ 
ἢονν δῃα δγὲ ἀἰῆσου]ῦ ἴο πανὶσαῖε οὐ δοοουηῦ οὗ {πε 

2 Αἰόλον, Μοίποϊτο, ἔου Αἴολον. 
8 προσημάναντα, Α. ΜΙ]Π1ΟΥ, ἔογ προσημαίνοντα. 
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;᾽ ὔ 3. “(ἃ Ἂ 3 έ Ά ; ροίας, ταμίαν τε εἰρῆσθαι τῶν ἀνέμων καὶ βασιλέα 
νενομίσθαι φησί: καὶῖ καθάπερ Δαναὸν μέν, τὰ 
ὑδρεῖα τὰ ἐν ἔΑργει παραδείξαντα, ᾿Ατρέα δέ, τοῦ 
ἡλίου τὸν ὑπεναντίον τῷ οὐρανῷ δρόμον, μάντεις 
τε καὶ ἱεροσκοπουμένους ἀποδείκνυσθαι βασιλέας" 
τούς θ᾽ ἱερέας τῶν Αἰγυπτίῳν καὶ Χαλδαίους 
καὶ Μάγους, σοφίᾳ τινὶ διαφέροντας τῶν ἄλλων, 
ἡγεμονίας καὶ τιμῆς τυγχάνειν παρὰ τοῖς πρὸ 
ἡμῶν: οὕτω δὲ καὶ τῶν θεῶν ἕνα ἕκαστον, τῶν 
χρησίμων τινὸς εὑρετὴν γενόμενον, τιμᾶσθαι. 
ταῦτα δὲ προοικονομησάμενος οὐκ ἐᾷ τὸν Αἰόλον 
ἐν μύθου σχήματι ἀκούεσθαι, οὐδ᾽ ὅλην τὴν Ὀ- 
δυσσέως πλάνην' ἀλλὰ μικρὰ μὲν προσμεμυθεῦ- 
σθαι καθάπερ καὶ τῷ ᾿Ιλεακῷ πολέμῳ, τὸ δ᾽ ὅλον 
περὶ Σικελίαν καὶ τῷ ποιητῇ πεποιῆσθαι καὶ τοῖς 
ἄλλοις συγγραφεῦσιν, ὅσοι τὰ ἐπιχώρια ὃ λέγουσι 
τὰ περὶ τὴν ᾿Ιταλίαν καὶ Σικελίαν. οὐκ ἐπαινεῖ δὲ 
οὐδὲ τὴν τοιαύτην τοῦ ᾿Ερατοσθένους ἀπόφασιν, 
διότι φησὶ τότ᾽ ἂν εὑρεῖν τινα, ποῦ ᾽Οδυσσεὺς 
πεπλάνηται, ὅταν εὕρῃ τὸν σκυτέα τὸν συρ- 
ράψαντα τὸν τῶν ἀνέμων ἀσκόν. καὶ τοῦτο δ᾽ 
οἰκείως εἰρῆσθαι τοῖς συμβαίνουσι περὶ τὸ Σκύλ- 
λαιον καὶ τὴν θήραν τῶν γαλεωτῶν τὸ ἐπὶ τῆς 
Σκύλλης" 

αὐτοῦ δ᾽ ἰχθνάᾳ σκόπελον περιμαιμώωσα 
δελφῖνάς τε κύνας τε, καὶ εἴ ποθι μεῖζον ἔλῃσι 
κῆτος. (θα. 12. 95) 

τοὺς γὰρ θύννους ἀγεληδὸν φερομένους παρὰ τὴν 
1 καί, Μοΐποῖκο ἱπβογύβ, Ὀθίογο καθάπερ. 
2 Αἰόλον, Μοΐποῖζο, ἴον Αἴολον. 
δ τὰ ἐπιχώρια, Οογαΐδ, ἴογ τὰ περιχώρια; Οοροῦ τἀπιχώρια 

᾿πἀορθη ἀοΠΕ]γΥ. 
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ΘΕΟΟΒΑΡΗΤΥ, τι. 2. τε 

ΓΌΝΟΥ 6 συΥγΘηἶβ, 85 θδθῃ οδ]] Ἔα Ἰοτά οὗ [6 νἱπᾶς 
Δα ταραταθα 8485 ὑποὶν Κίῃρ; δηά 1υ8ὲ 858 ᾿δηδϑιὶβ, 
βδοδυβα [6 αἰβοονευθα {πῸ βῃ ουυ 8 ΓΘΒΟΥν Οἱ ΓΒ 
οὗ νγαῖευ ἴῃ Αὐροϑ, δῃα Αἴγευβ, θδοδιβα ἢ ἀϊβοονετγϑαᾶ 
ὑμαῦ {Π6 δ ΓΤ ν ῖνῈ8 ἴῃ ἃ αἰγεοίϊίοῃ. ορροβίϊε ἴο {πΠ6 
τηονοτηδηῦ ΟΥ [6 Ὠδάνθῃβ, θοῦ οὗ ὑμϑηλ θεΐμῃρ' 566 08 
Δη6 αἰνίηαδιβ, αῦα δρροϊηὐεα Κίηρθ ; δηά ᾿υ5ὺ 88 {6 
ργϊεϑὺς οὗ πε Εργρ[ίδη5, ὑπ6ὸ ΟΒαϊἄδϑδῃβ, δῃὰ ὑπὸ 
Μαρὶ, θδοδυβα ὑπθυ Ἔχοθ]]δα ὑποὶν ἔθ] ]ονν8 ἴῃ Κπον- 
Ιεᾶρε οὗ βοὴ Κἰπα οὐ οἴει, αὐϊαϊπεα ἴο 1εδάθυβῃὶρ 
ἈΠῸ ΠΟΠΟῸΣ ἃηοπρ ἴΠ6 ΡΘΟρ]65 Ὀϑίοσα ΟἿἿΥ ὑ{π|68 ; 
80, 8ᾶγ5 ΡοΪγβίυβ, εδο ἢ οὴς οὗ {Π6 ρσοάβ σδηηθ ἴο 
ΒοΠΟῸΡ Ὀδοδυδα π6 αἰβοονογθα βοιηθιἱηρ 56} ἴο 
τΏ8ῃ. Ηδνίηρ 5414 [ἢ]8 το ὈΥ ΨΥ οὗὁὨ ρῥυθδιηθῖο, 
ῬοΪγ ΐιβ ἰπϑἰβῖβ ὑμαῦ ννα 5114}} ποῦ ἰηϊογργεῖ Αθοϊυβ 
ἃ5 ἃ την, Ποὺ γαῖ ὑμ6 ψδηάοσίηρθ οἵ Οαγϑδβεῦβ, ἃ5 
ἃ ΨΏΟΪε; Ρυΐ ῃδὺ ἱπεὶσιϊβοδηῦ ο]θταθηΐβ οὗ τγίῃ 
ΒᾶνῈ ὕθδθὴ δααβα Ὀγ ἴῃς ροεῖ, Ἰυϑὺ 48 δά. Δ]γεδαν 
Ὀεδη ἄοῃε ἰπ {πὸ οαδὲ οὗ ἴῃς Τγοΐδη νύν, δῃὰ {πᾶὶ 
[Π6 δεεπα οὗ πε 016 βίουυ ἢδ8 Ῥδδϑὴ Ἰαἱὰ ἴῃ τς 
Παρ Ρουτμοοα οὗ 85.:6]γ ὈΥ ΗΟΙΔΘΙ 85 ψῈ]}] 85. ὈῪ 
4}} 16 οἴμοὺ νεζοσς ψῇο αἀ68]. ψ ἢ ]Ἰοσὰ] χηδίξζοῦϑ᾽ 

Ραογίαϊπίηρ ἴο [Ιὰ]ὺ δηὰ διοἶγ. Νεῖθευ ἄοϑβ 
ῬοΪγΡίυβ ἄρρζονε οὗ {Π185 βοτὺ οἵ ἀδθοϊαγαύϊοη ἔγοτση : 
Ἐχαϊοβίμοπαβ: “Υου Ψ1]1 ἤπα {6 βεεπα οὗ ἴδε. 
νυ ηἀογηρδ οὗ Οαγββαὺβ ἤδη γου ἤπα ἴΠ6 σΟὈΌ]ΕΓ 
ψηῸ βονεα ἃρ ὑπ Ρὰρ οὗ ὑπεῈ νψἱηαβ.᾿ Απαὰ [πε ᾿ 
ἀεβοσίρ[οη οὗὨ ϑου]]α Ὀγ ἴΠς ροεῖῦ, 88γ5 ΡΟΙΥΌ 5, 15 ἴῃ 
δρτεοηδηῦ ν ἢ τ ῃδὺ ἴδ]κε 8. ρ]δος οὔ ὑῃ6 δου] δθδη 
Ἐοοκ δηᾶ ἴῃ ἴῃς Πυπίίηρ οὗ [ῃς “ραϊεοῖδε ᾿᾿ : “Απὰ 
ἴμοτα 5886 ἤβῃεβ, ϑυνοορίηρ τουμαὰ πε τοοῖζ, ἴῸΓ 
ἀοΟΙΡΗΪπ8 ΟΥ̓ ἴοῦ ἀορ-ἤβῃ, οὐ ψῃδῦβο σγϑαῖθνυ θδβϑῦ 5Π6 
ΙΏΔΥ ΔΗ Ποσα ἰδκο. ΕῸΓ ψῃδη ἴΠ6 ἰυπηγ-ῇβἢ, 
Ροϊγρίυβ ζοθβ οἡ ἴο 887, 8ἃ85 πε ὺ βυ δοηρ ἰπ 
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Ἰταλίαν, ἐπειδὰν ἐμπέσωσι καὶ κωλυθῶσι τῆς μ 
Σικελίας ἅψασθαι, περιπίπτειν τοῖς μείζοσι τῶν 

ως ’ Α ΄“- ΛΜ 

ζῴων, οἷον δελφίνων καὶ κυνῶν καὶ ἄλλων κητω- 
δῶν: ἐκ δὲ τῆς θήρας αὐτῶν πιαίνεσθαι τοὺς 

, Ἁ ’ ᾽ὔ Ἁ ᾽ 

γαλεώτας, οἣς καὶ ξιφίας λέγεσθαι καὶ κύνας 
φησί. συμβαίνειν γὰρ ταὐτὸν ἐνθάδε καὶ κατὰ 
τὰς ἀναβάσεις τοῦ Νείλου καὶ τῶν ἄλλων ὑδάτων, 
Ψ 3. Ἁ ΦΨ 3 3 ὅπερ ἐπὶ πυρὸς καὶ ὕλης ἐμπιπραμένης" ἀθροιζό- 
μενα γὰρ τὰ θηρία φεύγειν τὸ πῦρ ἢ τὸ ὕδωρ, καὶ 
βορὰν γίνεσθαι τοῖς κρείττοσι. 

΄“ 3 “Ὁ Ὁ [οἱ 

16. Ταῦτα δ᾽ εἰπὼν διηγεῖται τῶν γαλεωτῶν 
θήραν, ἣ συνίσταται περὶ τὸ Σκύλλαιον: σκοπὸς 
γὰρ ἐφέστηκε κοινὸς ὑφορμοῦσιν ἐν δικώποις 
σκαφιδίοις πολλοῖς, δύο καθ᾽ ἕκαστον σκαφίδιον, 

Α΄ ἐ 4 ς᾽ ν᾽ “ ’ Ψ καὶ ὁ μὲν ἐλαύνει, ὁ δ᾽ ἐπὶ τῆς πρῴρας ἕστηκε δόρυ 
ἔχων' σημήναντος δὲ; τοῦ σκοποῦ τὴν ἐπιφάνειαν 
τοῦ γαλεώτου (φέρεται δὲ τὸ τρίτον μέρος ἔξαλον 

“ “ ἰ 

τὸ ξῷον) συνάψαντός τε τοῦ σκάφους ὁ μὲν 
2 “ 

ἔπληξεν ἐκ χειρός, εἶτ᾽ ἐξέσπασεν ἐκ τοῦ σώματος 
τὸ δόρυ χωρὶς τῆς ἐπιδορατίδος" ἀγκιστρώδης τε 
γάρ ἐστι καὶ χαλαρῶς ἐνήρμοσται τῷ δόρατι ἐπί- 
τηδες, καλώδιον δ᾽ ἔχει μακρὸν ἐξημμένον. τοῦτ᾽ 
ἐπιχαλῶσι τῷ τρωθέντι τέως, ἕως ἂν κάμῃ σφα- 

»“ 3 δάζον καὶ ὑποφεῦγον' τότε δ᾽ ὅλκουσιν ἐπὶ τὴν 
γῆν, ἢ εἰς τὸ σκάφος ἀναλαμβάνουσιν, ἐὰν μὴ 

φ ον 

μέγα ἢ τελέως τὸ σῶμα. κἂν ἐκπέσῃ δὲ εἰς τὴν 
θάλατταν τὸ δόρυ, οὐκ ἀπόλωλεν" ἔστι γὰρ πη- 

Ἁ 

κτὸν ἔκ τε δρυὸς καὶ ἐλάτης, ὥστε βαπτιζομένου 

1 δέ, Α ΜΙ|οὺ ἰμβογίθ, 85 1ὖ 18 υυϊυῦθῃ ἴῃ Α ““Ῥυίπια τηϑδηι᾽" 
δον σημήναντος. 

2 χε, Α. ΜΊΠον, ἴου δέ. 

88 



ΟΕΟΟΒΑΡΗ͂Υ, τ. 2. τ5--τό 

86 Π0015 Ὀγ {δε οοδϑὺ οὗ [ταἷγ, τθοῦ ἢ [ῃ6 οὐτγτεηΐ 
ἔγοσα {π᾿ βίσγαϊ δ δπα ἂῖὲ ργδνεηΐϊεα ἔτοπι τεδοιίηρ 
ΘΙογ, ἔθου [4]}1 ἃ ῬγΓῸῪ ἴο ὕπῸ Ἰδύρ Ὶ 56 8-ΔῃΪγηΔ]85, 
ΒΌΘΝ 88 ἀο]ρ 5, ἀορ-ἤβἢ δηα οεΐδοθδηβ πῃ σἜΠΟΓΔΙ ; 
δα τἢς ““ρσαϊεοῖδε᾽᾿ (ν οἢ γα 8116 θοῦ ϑννοτά- 
5 δηὰ ἀορ-5}) στον ἔαϊ ἔγοσα πε ομδβα οὗ {ῃς 
ζυπηγ-ἤβἢῃ. [παδ66, ὑΠ6 δᾶγας ὑπὶπρ' ΟΟΟῸ 8 Π6ΓΘ, 8ΔΠΩ͂ 
αὖ ἴῃ6 τίβε οἵ ὑῃ6 ΝῚ]6 δπα οὐπαὺ τίνεσβ, ἃ5 ὨΔΡΡΘἢ5 
ψ ἤδη ἴπο τα 15 ἃ οοηῆεῪαργαιοη ΟΥ ἃ ἰογαϑῦ ΗΘ, ΠΔΙΏΘΙΥ, 
[Π6 455 θι} Ὁ]6α δηΐμη4]5 αἰζεσηρὺ ἴο Ἔβοᾶρε πε ἢἔγαε οὐ 
1 ε Ποοά δια Ῥεδοοῖὴα ΡΓΕΥ͂ οὗ δῃΐϊτη8]5 τόσα ρου Ὁ] 
ὉΠ δ8η ὑμουάβεῖναβ. 

16. ΑΗΕΡ τηαϊκίῃρ {118 βἰαϊειηθηῦ ῬοΙγ ἷι5 ρο65 ἢ 
ἴο ἀεβοσῖρε {6 ᾿ππίίηρ οὗ {πὸ ““ραϊεοῖδε,᾽᾿ ψῃ ἢ 
ἴα!κ68 ρἷδοθ οὔ᾽ ὑπ6 δου] ]δθδη Βοοῖκ : οπα τδῃ οἢ ὑῃ 6 
Ἰοοκ-ουΐ δοῖβ ον 41} ἴπΠ6 ββῃθστηθη, ψῃο 16 πῃ ναὶϊ 
1) ΤΩΔῺΥ ὑνοτ-Οαγ αὶ 5Κ1|8, ὕνγο στάθη ἰῃ Ἔδοἢ 5Κ18, ὁῃὴ 68 
τον ηρ δΔηα πε οὔπεν βἰδπαϊηρ ἱπὰ ἴῃ6 ον ψἱ ἢ 
ἢΪ8 Βρθδῦ ροϊβεα ἴῃ αηά. ὡἀπᾶὰ ψ ἤθη {}|6 τ ΟἹ 
16 Ἰοοϊκ-ουῦ β'ρ415 [Π6 ἀρρεάγϑηοε οὔ ἐπε “ σα]θοῦεβ " 
([86 εγθαΐασα βϑν τὴ δ᾽οηρ ἱὉἢ ἃ ὑμπίτα οὗἉὨ 15 θοαγ 
ουΐ οὗ {ῃς ναῖΐδυ), ἀπα ψ ῃθη ἴΠ6 5Π ἀγαννδ ΠῚ ἰὔ, 
1 τηδῃ ἴῃ 6 Ὀον βύγι καθ [6 ἢβἢ}) δῦ οἱοβα σϑῆρα, 
δια ἴποη ὙἹΠαγανν8 ἴῃῈ βρεδι-ϑῃδῆν, Ἰδανίηρσ {ΠῸ 
ΞΡ δυ-βοδά ἴῃ ἴΠ6 ὈΟᾺῪ οὗ {πε ἤβἢ ; ἴοσ {Π6 βρεᾶῦ- πεδα 
15 Ῥαγρεα δῃα ἸΟΟΒ6)}Υ αἰΐϊδοῃβα ἴο {Π6 β5ρθδὺ- 5} 8}: οἡ 
ΡΌΓΪΡΟΒΘ, πα Πδ5 ἃ ἰοῃρ ᾿ἴπθ ἴδδίεπθα ἴο 10. ΤΏοΥ 
ΡΆΥ ουἱ {Π1|8 Ἰίπε ἴο ἴπΠ6 ψουπάθα ἤβῃ π8}}} Π6 
Ῥεσουη65 {ἰγεα ουὖ ὈΥ Πἴ58 συ ]65. δηᾶ ἢΐβ αἰζειηρῖβ 
αὖ Θ5οᾶρ6; ἴπεῃ {πε ἴον Ὠΐτη ἴο ὑπ6 5Π076, οΥ ἴδΚε 
Ηΐτω δροδζὰ [ἢ 5|κ1|{---Π]655 ἢῈ θὲ οὗ δου οι 51ΖΕ. 
1 τε 5ρθδυ-βῃδιι [411] ἰηΐο ἴπ6 σνγαΐευ, 1 18 ποὺ ]Ἰοβῦ; 
ον 1ῦ 156 ταδάα οὗ μοῦ οδὶς δῃᾶά ρίπε νοοά, 80 {πὲ 
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τοῦ δρυΐνου βάρει μετέωρον εἶναι τὸ λοιπὸν καὶ 
εὐανάληπτον. συμβαίνειν δέ ποτε καὶ τιτρώσκε- 

Ἁ “'᾿ , , ᾽ Ν σθαι διὰ τοῦ σκαφιδίου τὸν κωπηλάτην διὰ τὸ 
’ »“ ’ ΄“- Ἂ Α Ἁ Ἧ μέγεθος τοῦ ξίφους τῶν γαλεωτῶν καὶ τὸ τὴν 

ἀκμὴν τοῦ ξίφους ἴ συαγρώδη εἶναι καὶ δηκτηρίαν.3 
ἔκ τε δὴ τῶν τοιούτων εἰκάζοι τις ἄν, φησί, περὶ 
Σικελίαν γενέσθαι τὴν πλάνην κατὰ τὸν Ὅμηρον, 
ὅτε τῇ Σκύλλῃ προσῆψε τὴν τοιαύτην θήραν, ἣ 

ζέ 32. γ, ’ ’ 3 »“" Σ ’ ὶ 3 [οὶ μάλιστ᾽ ἐπιχώριός ἐστι τῷ Σκυλλαίῳ'" καὶ ἐκ τῶν 
ΓῚ ’ [4 ς ’ “ ἴο περὶ τῆς Χαρύβδεως λεγομένων ὁμοίων τοῖς τοῦ 

πορθμοῦ πάθεσι. τὸ δὲ 

τρὶς μὲν γάρ τ᾽ ἀνίησιν, (0. 12. 106) 

3 [ο ’ Ν 4 4 4 ΧΆ ἐ ἀντὶ τοῦ δίς, γραφικὸν εἶναι ἁμάρτημα ἢ ἱστο- 
ρικόν. 

11. Καὶ τὰ ἐν τῇ Μήνιγγι δὲ τοῖς περὶ τῶν 
Λωτοφάγων εἰρημένοις συμφωνεῖν. εἰ δέ τινα μὴ 
συμφωνεῖ, μεταβολὰς αἰτιᾶσθαι δεῖν ἣ ἄγνοιαν ἢ 
καὶ ποιητικὴν ἐξουσίαν, ἣ συνέστηκεν ἐξ ἱστορίας 
καὶ διαθέσεως καὶ μύθου. τῆς μὲν οὖν ἱστορίας 
ἀλήθειαν εἶναι τέλος, ὡς ἐν Νεῶν καταλόγῳ τὰ 
ἑκάστοις τόποις συμβεβηκότα λέγοντος τοῦ ποιη- 
τοῦ, τὴν μὲν πετρήεσσαν, τὴν δὲ ἐσχατόωσαν 
πόλιν, ἄλλην δὲ πολυτρήρωνα, τὴν δ᾽ ἀγχίαλον" 

»“ ’ 32 γ Ν ς Ψ τῆς δὲ διαθέσεως ἐνέργειαν εἶναι τὸ τέλος, ὡς ὅταν 
᾽ 3 ’ Ὰ Λ ε Ἁ ΝΜ μαχομένους εἰσάγῃ" μύθου δὲ ἡδονὴν καὶ ἔκπλη- 

1 ξίφους, διαγτοίξἑ, ἴον ζῴου. 
3 δηκτηρίαν, Μαάνίρ, ἴοῦ τὴν θήραν ; ϑὑογγεςυ ΤΟ] Κ. 
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ΟΘΟΕΟΟΒΑΡΗΐΥ, :. 2. 1τ6--17 

Δ Ποῦ [6 ολκεη ἐπα β'ηκΚ8 Ὀδοδυβε οὗ [5 ψεῖρῃῦ, 
ἴῃ6 τεϑὺ βϑἴδαυβ δῇοαῦ δηὰ 5 δαβϑ]ὶν τεοονεσεᾶ. [Ὁ 
ΒΟ Θὕγ65 ὨΔΡΡΘΏ5, 88 γ5 Ρουθ 5, ὑΠδὺ ἴΠ6 τηδ γγΠ0 
γἤονγ5 6 5.Π| 15 ψουπαδα Γπγουρῇ ἴῃς Ὀοϊζοτα οὗ [6 
βοαῦ θδοδαβα οὗ [Π6 στοαὶ 5ἰζα οὗ ὑπμ6 βϑνοσα οὗ {ῃε 
“ σαϊεοῖδα ᾿᾿ Δα ᾿»εοδιιδα ἔπε εἄρὲε οὗ [ῃ6 ϑνοσα ἴἰ8 
Βῆδτρ δπᾶ Ὀἱπρ' {Κὸ ὑΠ6 ψ]] ἃ Ὀοασ᾿β 5. 80, ἔἸΌΤΩ 
βυςο ἢ ἔδοῖβ δα ἴἢεθϑε, Ρουθ ὶυβ σοποϊυάθθ, μα τᾶν 
οοπ͵δοῖαγα {Παὺ ἴῃ6 ψδπάσδγίηρθ οἵ Οαγββεὺβ ἴοοὶς 
Ὀΐδοα ἴῃ {πΠ6 ποῖρῃρουτποοῦ οὗὨ 8:61] γ δοοοσαϊηρ ἴο 
Ηοτλου, ᾿πδβυθοὶ, ἃ5 Ηοσηοὺ αὐ ρυϊεα ἴο 50 γ}16 ὑπ αὺ 
βοχὺ οὗ ἤβῃ-υηθπρ ΜΒ Οἢ 15 τηοϑὺ ομδγδοϊεσ δῦ οὗ 
ΒΟΥ Πδθῦχα ; δπα 8150 ἴσο ΕΗουμθυ᾿ 8 σἰδίζοιηθηΐβ ἰὴ 
τερατὰ ἴο ΟΠδυυΡαΐθ, νοῦ σοΥτεθρομα ἴο τῃ6 
Ῥεδδνίουν οὗ {πε νγαΐειβ οὗ ἴῃς δίγαϊϊ. Βαυΐ ἴδε '86 
οὗ {6 ψοτὰ “τηγίος ᾿ ᾿πϑίεδα οὗἨ “ὑνίοθ᾿ ἴῃ [ῃ6 
βιδῖθιηθηῦ “ ἔον ὑῃπτῖοα ἃ ἀδὺ 5η6 βρουΐβ 1ῦ ογῦ ᾿ ἰδ 
ΕΠ ΘΓ δῇ Οὐτοῦ οὗ ἃ σοργίϑὺ ΟἹ Δ εἰτοῦ οὗ ἔδλοῦ. 

17. ΕἸτίβοστηοσθ, ὑπῸ δοῖς δρουῦ Μεπηίηχ,, σοη- 
{ἰπιι65 ΡΟ] 8, ἀρτεα ἢ δῦ ΗΟΙΏΘΥ 8808 δρουΐ 
ἴῃς 1,οἴυ8- Εαΐεγθ. Βιυΐ 1 ΓΠ6γὰ θὲ βοιὴθ αἰβουσρδηοῦ 
να πυϑὺ ἀϑοῦῖθα Ὁ ἴο ἴΠ6 σὔδηρσαβθ στουρηῦ ὈΥ {ΠΏ 6, 
ΟΥ ἴο ἱρῃοσᾶποθ, Οὐ ἴο ροοϑῖϊς 11 θη86-- ἢ [15 
ὈΟΘΙΠΡΟυΠαςα οὗ Ὠἰϑίογυ, τῃθϊοσί δὶ σοταροβιτίοη, δηᾶ 
τσ. Νον {πὲ δἷτὰ οὗ ἢιίβίουυ 18 ὑγαϊῃ, 85 ψ Ώ 6 
ἴῃ ὑπ Οδἴαϊορσιια οὗ 5105 ἴπ6 ροεὺ τιθηδίοηβ ἴῃς. 
τορορταρηΐοαὶ ρεου αν 165. οὐὗὁἨ Ἄδδοὴ ρ]666,. βαυίηρ οὗ 
ΟΠ6 οἷν ὑπμαὺ Ὁ 8 ““σοοκγ, οὗ δηούμον ὑπμαὺ ἴὉ ἰβ 
οὴ πα υζιειτηοσὺ θογάθν,᾿ οὗ δηούμεσ πδὺ ἰΐ 15 
1τὴ6 “Βαυππὺ οὗ ἀονεϑ, πᾶ οὗ 511} δηοΐμου {πὶ 
ἰδ 15. ἦΌΥ {πΠ6Ὸ᾿ 5εδ᾽᾿ ; ἴΠ6 δἷπὶ οὗ γυῆεζογ σαὶ οομι- 
Ῥοβιϊίου 5 νἱνίμθβθθ, 85 θη Ηογλεῦ ἰπἰγοάποςβ 
τδη ἤρμυίηρ; ὑπὸ δἰτὰ οὗ τωγίἢ ἰβ ἴο ρ]θδβε δῃηὰ 

1 ΤῈ 1β]δπὰ οὗ ϑοσγθα, οἱ 86 πογύβογη οοδϑὺ οὗ Αἰγίοϑ. 
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ξιν. τὸ δὲ πάντα πλάττειν οὐ πιθανόν, οὐδ᾽ 
ς ν ) » “ ’ Ομηρικόν' τὴν γὰρ ἐκείνου ποίησιν φιλοσόφημα 

᾽ 3 ς 3 δ ’ ’ πάντας νομίζειν, οὐχ ὡς ᾿Ερατοσθένης φησί, κε- 
Ἁ λεύων μὴ κρίνειν πρὸς τὴν διάνοιαν τὰ ποιήματα, 

3 ον -“ 

μηδ᾽ ἱστορίαν ἀπ᾽ αὐτῶν ζητεῖν. πιθανώτερόν τε τὸ 

ἔνθεν δ᾽ ἐννῆμαρ φερόμην ὀλοοῖς ἀνέμοισιν 
(Οὐ. 9. 82) 

ἐν βραχεῖ διαστήματι δέχεσθαι (οἱ γὰρ ὀλοοὶ οὐκ 
3 ά ΔΆ 2 ’ὔ [4 Ὰ 5. », ’ 

εὐθύδρομοι) ἢ ἐξωκεανίξζειν, ὡς ἂν οὐρίων πνεόν- 
των συνεχῶς. συνθεὶς δὲ τὸ διάστημα τὸ ἐκ 
Μαλεῶν ἐπὶ Στήλας σταδίων δισμυρίων καὶ δισ- 
χιλίων πεντακοσίων, εἰ, φησί, τοῦτο θείημεν ἐν 

“Ὁ ’ὔ “ 

ταῖς ἐννέα ἡμέραις διηνύσθαι ἰσοταχῶς, ἑκάστης 
ἂν ἡμέρας ὁ πλοῦς συμβαίνοι σταδίων δισχιλίων 
πεντακοσίων. τίς οὖν ἱστόρηκεν ἐκ Λυκίας ἢ Ῥό- 
δου δευτεραῖόν τινα ἀφιγμένον εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν, 
ὄντος τοῦ διαστήματος σταδίων τετρακισχιλίων; 
πρὸς δὲ τοὺς ἐπιζητοῦντας, πῶς τρὶς εἰς Σικελίαν 

Ἁ 9} φ Α ἴον ἴο 7 

ἐλθὼν οὐδ᾽ ἅπαξ διὰ τοῦ πορθμοῦ πέπλευκεν 
Ὀὲδ ’ὔ ϑ “ ὃ ’ Ἁ ς [4 υσσεύς, ἀπολογεῖται, διότι καὶ οἱ ὕστερον 
ἔφευγον ἅπαντες τὸν πλοῦν τοῦτον. 

18. Τοιαῦτα μὲν εἴρηκεν. ἔστι δὲ τἄλλᾳ μὲν 
Φ ᾽ [τὰ 3 3 , Ν 2 εὖ λεγόμενα" ὅταν δ᾽ ἀνασκευάξῃ τὸν ἐξωκεανι- 

σμόν,: καὶ πρὸς ἀκριβῆ μέτρα τὸν τῶν ἡμερῶν 
πλοῦν ἀνάγῃ καὶ διαστήματα, ὑπερβολὴν οὐκ 

1. ἐδξωκεανισμόν;, ὕΠ6 ο]α γοδάϊηρ, 18 τούδί ηθα ἴογ ὕμ0 ἐξωκεανι- 
ζόμενον οὗ ΚΥΒΙΙΘΥ δηᾶὰ Μοίμοία; Ο. Μά]1ΟΥ ΔΡρσονίῃρ. 
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ἴο δχοῖϊε διηδΖζοιηθηῖ. Βυῖ ἴο ἱηνεῃὺ ἃ βἴουυ ουΐ- 
ρηδ ἰδ με ΠὉῚ Ὀ]δυβῖ0]6 ποῦ κΚὸ Ηουηεῦ; ἴῸΣ 
ΟΥ̓ΘΙΎΡΟΟΥ ἄρτθαβ ὑπαῦ με ροεῖτυ οὗ Ηομπιοῦ ἰβ ἃ 
ΡΒΠ]οβορἷς ργοάποίϊοι.----οοηΐγασυ ἴο ἴπ6 ορίῃπίοῃ οὗ 
Ἐγαϊοβίθηθβ, ψγῆο ὈΪα5 ἃ5 ποῖ ἴο Ἰυᾶρε ἴΠ 6 ροθσὰβ 
ΜΙ γοΐεσεηοα ἴο {πεὶνρ ὑπουρῃΐ, ΠοΥ γεὺ ἴο β86εὲῖκ 
ἴον Ὠἰδίοσυ ἰθ ἴπθπι. Απᾶ ῬοΪΥΌῖυ8 58 γ5 ἰδ 15 Τρ γα 
Ὀ]αυβ Ὁ]6 ἴο ἱπίεγργοῦ ἴῃ6 ροοῖ 8 ψογᾶβ, “ΤΏθησα 
ἴογ πἰπθ 016 ἀδγ8 νγὰβ 1 Ῥοσῦπα ΕΥ̓ ῬΘη 6} νης," 
ἃ5 ΔρΡΙγίηρ ἴο ἃ γεϑινοἴθα ἀγα (ἔογ δ ηΘ ΘᾺ] μα 
αἋο ποῦ τηδἱηΐαΐη ἃ βίγαίσῃῦ οουγ86), ὕμδη ἴο ρ]δαβ 
{Π6 ἱποίάθπθ ουΐ οὐ Οοδδηυβ, 8ἃ8 ὑπουρὴ ὕΠ6 ΡὮΤα86 
δα Ῥεδθῃ “ [δὶ ν ψὶηαθ οομτυδ}}]ν Ὀ]ονίην." Νον, 
1 νὰ στϑοκο μὰ αἰδίδμῃος ἔγοιη ὥδρε Μαϊθεὰ ἴο 
ἴῃς ΡΙ]1γ5 οὗ Ηδυδο]ε8 αὖ ὑνθηϊγ-ῦνο ὑπουβαηα ἔνε 
Βυηάαγεα 5ἴδαϊα, δηα 1ἢ, βὰγβ Ῥοϊγρίυβ, ψὲ ΒΌΡροβε 
ἐμαὶ {Πὶ8 αἰδίδῃος ννγὰβ ὑγανευβθα δ δ ὄνεὴ βρεβᾶ 
ἴογ ὕποβα πἰπε ἄἀδγβ, ὑπῸ αἰβίδῃος οονεσεα θοῦ ἀδν 
ψουϊά ΡῈ ὕνο ὑμπουβαηᾶ ἔνε πυπαγεα εἰδαϊα. Βαϊῖ 
γετα ἀο να ἢπα ἰὑ τεσοσάθα ὑΠπῶὺ Δ γΟμΘ ΘΝΘΥ 
αὐτῖνεά αὖ ΑἸἹδχδηᾶγία ἴτοιῃΒῃἨ [ῷγοῖὶα οὐ ΒΠοαθ5 
ΟἹ ῃθ6 βεοοπα ἀδυ, ὑμπουρῇ [Πς6 αἰδθίδηοε 15. ΟἿΪΥ 
ἔἕουν ὑπουβαηα βἰδαϊα» Απάᾶ ἴο ὑμποβα ψῇῆο δὶς [ῃ8 
ἔσο αυδδίϊοη μον ἰδ οατὴθ δρουῖΐῖ, 1 Οαγββθαβ 
ἰουσῃθα 51Ον ἔῆταθ ὑὔηθβ, ὑπαὶ 6 ΠΘΝΟῚ Ομσ6 
88116ἃ ΓΠτουρὴ ἴῃς ϑ γαϊῦ, ῬοΙγ 5. γα ρ] 165 ὑμᾶῦ 1 
νγὰ8 ἴοῦ ἴπε βδδίὴθ στϑάβδοῃ [πμᾶὺ 411 ἰαΐδθσ πανὶ ραΐουβ 
ἢδνα δνοϊάθα [Πδὺ ράᾶββθᾶρε. 

18, Θοἢ ἃγα ἴπ6 ψόογαβ οὗ Ῥοϊγθίυβ, δηὰ ψῇηδῖ 
6 βᾶγ8 ἰβ ἰῃ {πε τηδΐῃ οοιτεοῦ. Βυῦ Ψψῃθη ἢδ 
ἀδυμο  βῃ65 ὑΠ6 ἀυρυτηθηΐ ὑπαῦ Ρ]Δο65 ὕΠπ6 νη θυηρ 8 
οὗ Οαγδββοὺβ οὐ Οοδδηιβ, ἃηα θη ἢς τεάποαβ [ἢ 6 
Πΐη6 ἀδΥβ᾽ νογᾶρε δηᾶ {Π| αἰβίδποαβ οονεγεα ὕΠΈσ ΟῚ 
ἴο εχδοῖῦ τηθϑϑυσεπηθπΐβ, μ6 γθδομαβ ὑπὸ Βεῖρῃῦ οὗ 
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ἀπολείπει τῆς ἀνομολογίας. ἅμα μὲν γὰρ παρα- 
τίθησι τὰ τοῦ ποιητοῦ ἔπη" ; 

ἔνθεν δ᾽ ἐννῆμαρ φερόμην ὀλοοῖς ἀνέμοισιν, 
(Οἀ. 9. 89) 

ἅμα δ᾽ ἐπικρύπτεται' καὶ γὰρ ταῦτα τοῦ ποιητοῦ, 

αὐτὰρ ἐπεὶ ποταμοῖο λίπεν ῥόον ᾿᾽Ωκεανοῖο 
νηῦς, (θά. 12. 1) 

καὶ τὸ 

νήσῳ ἐν ᾿᾽Ωγυγίῃ, ὅθι τ᾽ ὀμφαλός ἐστι θαλάσ- 
σης" (Οά. 1. 50) 

[οὶ Ἂ Ν καὶ ὅτι ἐνταῦθα οἰκεῖ ΓΑτλαντος θυγάτηρ' καὶ τὸ 
περὶ τῶν Φαιάκων, 

οἰκέομεν δ᾽ ἀπάνευθε “πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ 
ἔσχατοι" οὐ δέ τις ἄμμι βροτῶν ἐπιμίσγεται 

ἄλλος. (Οα. 6. 204) 

ταῦτα γὰρ πάντα φανερῶς ἐν τῷ ᾿Ατλαντικῷ 
πελάγει πλαττόμενα δηλοῦται. ὁ δὲ ταῦτ᾽ 
ἐπικρυπτόμενος τὰ ἀνερῶς λεγόμενα ἀναιρεῖ. 
τοῦτο μὲν οὖν οὐκ εὖ τὸ δὲ περὶ Σικελίαν καὶ 
Ἰταλίαν γεγονέναι τὴν πλάνην ὀρθῶς, καὶ ὑπὸ 
τῶν τοπικῶν τὰ τοῦ ποιητοῦ βεβαιοῦται. ἐπεὶ 
τίς ἔπεισε “ποιητὴς ἢ συγγραφεὺς Νεαπολίτας μὲν 
λέγειν μνῆμα Παρθενόπης τῆς Σειρῆνος, τοὺς δὲ 
ἐν Κύμῃ καὶ Δικαιαρχείᾳ" καὶ “Οὐεσουίῳ Πυρι- 
φλεγέθοντα καὶ ᾿Αχερουσίαν λίμνην καὶ νεκυο- 
μαντεῖον τὸ ἐν' τῷ ̓ Λόρνῳ καὶ Βάϊον καὶ Μισηνὸν 
τῶν ᾿δὗυσσέως ἑταίρων τινάς; οὕτω δὲ καὶ τὰ 

1 δηλοῦται, Μεΐποκο, ἴον δηλοῦνται. 
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ἰποοηϑίβῦθμου. ΕῸΥ δὖ οπα τηοϊηθηΐ ἢ αυοΐες ὑπ 6 
γγογβ οὗ {π6 ροεῖ: ““Τδμοα ῸΓ πἷἰπα ψ 016 ἀδγ5 
Μὰ5 1 Ῥογπα ὈΥ ὈΔΠΕΙῺ] τἱπᾶβ " 
τηοτηδηῦ ἢδ ΒΌΡΡΓΕ5865 βἰδίειηθηΐθ. ΕῸΣ ΗΌΤΊΘΙ 5808 
8150 : “Νον δον {Π6 βῃϊρ πᾶ Ἰϑῖ [πε σίνογ- ϑύγεδῃλ 
οὗ Οοϑαμπιβ᾽᾽ ; δηῃὰ “1}ὴ {πὲ ἰβϑαπά οὗ Οργρῖὶδα, 
ΠεΓα 5 [ῃ6 πᾶν] οὗ πε 568," ροΐῃρ οἡ ἴο ϑ58Υ 
μᾶῦ ὑπ6 ἀδυρῇῃῦεον οὐ Αὐ]45 ᾿ἰνεβ ὑπογα ; ἀπά δρδίῃ, 
Τοραταϊηρ ὕΠ6 Ῥἢδοδοίδηβ, “ ΕᾺΣ ἃραῦὺ νὰ ᾿ἷνε ἴῃ 
ἴῃ6 ψ88} οὗ τῇῆε νψανθϑ, {Π6 ἐαγυ παουγηοθῦ οὗ τηθῃ, 
Δ ὯῸ ΟΥ̓ΠΕΙ τηογία]ὶα δῖε οοηνογβαηῦ ἢ α85.᾽ 
Νονν 411 ἴπεϑε ἱποίάθηϊβ δε οἰθδυῦν οἱπαϊοαϊεα ἃ 5 
θεὶπρ ὈΪαςοθα ἰπ ἔϑπου ἱπ 6 Αὐϊδηΐίο Οοεδῃ ; ὑαϊ 
Ῥοϊγθὶὰβ ὈΥ βυρργεβδίηρ ἐπδθῖὴ ἀδϑίσογβ ψνῆδῦὺ {Π6 
Ροοὺ 5ἰαΐθβ. ἰπ δχργεββ ἴδθυηβ. ἴῃ 80 ἀοίπρ ἢε ἴβ 
ψτΘηρ; θυ ἢδ 15 τὶρῃῦ ἴῃ ρῥ]δοίπρ ὑῃ6 ψπάθυϊηρδ 
ἷῃ ἴμ6 πεὶρῃρουσπμοοα οὗ 51:Ογ δα [{ἀ]Ὺ ; δπα {Π6 
νοταάβ οὗ [πε ροεὺ ἅτε οοῃηῇῆτιτηθα ὈΥ ἴΠ6 βζδορυδρῆοδὶ) 
ἴδστης οὗ {ποβὲ γχερίομβ. ΕῸΣΓ ψμδὺῦ ροεῦ ΟΥ̓ ῥγοβα 

ΓΕ ἜΥΟΥ ρουβυδαδα ἴῃς Νεδροϊιῖδηβ ἴο πᾶπὶθ ἃ 
Ἱηοηυτη δ ηὺ δον ῬαγΠπεπορα 6 ΘΊσαη, οὐ [6 ρεορ]θ 
οὗὐ Οὐυτηδο, οὗ Πιοδϑδύοΐα, δηα οὗ δ εϑυνίαβ, ἴο 
Ρετρεϊυδίε ὑπΠ6 πδῖὴθ8 οἵ Ρυγρῃ)ϊερείπομ, οὗ {Π6 
Αςμογυβίδη Μδύβῃ, οὗ [Π6 οὔδοὶς οὗ ἴῃς ἀξεδαᾶ δἱ 
1Δ4Κὸ6 Ανδϑύπυβ, δπα οὗ Βαίυβ δῃᾶ Μίβθηυβ, ἵνο οὗ 

ὑπΠ6 σοτηρδηΐοηβ οἵ Οαγϑβουβὴ Τῇ βᾶπὶ6 αυδϑίοη 
ΙΏΔΥ ὲ δϑκεα τερδυαάΐϊηρ Ηομλευ 8 βύουϊθβ οὗ {Ππ6 

1 Ῥαίθοϊ:. 

2. χῶν τοπικῶν τά, Ο. ΜΈΘΥ ἱπβουίβ. 
3 Δικαιαρχείᾳ, Μεΐποῖϊτο, ἴον Δικαιαρχίᾳ. 
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περὶ Σειρηνούσσας καὶ τὰ περὶ τὸν πορθμὸν καὶ 

Σκύλλαν καὶ Χάρυβδιν καὶ Αἰόλον' ἅπερ οὔτ᾽ 
᾽ κα. ω » .“.κνκ35 ν ,». ,) ἀκριβῶς ἐξετάζειν δεῖ οὔτ᾽ ἄρριζα καὶ ἀνέστια 
5. 3 ’ Ν ’ 3. 3 ᾽ὔ ἐᾶν, ἀληθείας μηδὲν προσαπτόμενα μηδ᾽ ὠφελείας 
ἱστορικῆς. 

19. Καὶ αὐτὸς δὲ ὑπονοήσας τοῦτο ὁ ᾽Ἔρατο- 
σθένης, ὑπολάβοι τις ἄν, φησί, τὸν ποιητὴν 
βούλεσθαι μὲν ἐν τοῖς προσεσπερίοις τόποις τὴν 

᾽ ἴο 9 ΄“ ἴω 4 Ὁ 9 3 Ά 

πλάνην τῷ ᾿ὈΟδυσσεῖ ποιεῖν, ἀποστῆναι δ᾽ ἀπὸ 

τῶν ὑποκειμένων, τὰ μὲν οὐκ ἀκριβῶς πεπυσμένον, 
Ν Ν ΟΝ ’ [4 3 2.»ϑ δ ἃ “4 τὼ δὲ οὐδὲ προελόμενον οὕτως, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ δεινό- 

τερον καὶ τὸ τερατωδέστερον ἕκαστα ἐξάγειν. 
[ 9. δ 48 Ἁ 3 Φ ᾽ ΕΝ) 3 [4 

τοῦτο μὲν αὐτὸ εὖ, τὸ δ᾽ οὗ χάριν τοῦτ᾽ ἐποίει 
κακῶς δεξάμενος" οὐ γὰρ φλυαρίας, ἀλλ᾽ ὠφελείας 
χάριν. ὥστε δίκαιός ἐστιν ὑπέχειν λόγον καὶ 
περὶ τούτου καὶ διότι φησὶ τὰ πόρρω τερατολο- 
γεῖσθαι μᾶλλον διὰ τὸ εὐκατάψευστον. πολλο- 
στὸν γὰρ μέρος ἐστὶ τὰ πόρρω τερατολογούμενα 
τῶν ἐν τῇ Ἑλλάδι καὶ ἐγγὺς τῆς Ελλάδος" οἷα 
δὴ τὰ κατὰ τοὺς Ἡρακλέους ἄθλους καὶ Θησέως 
καὶ τὰ ἐν Ἰρήτῃ καὶ Σικελίᾳ μυθενόμενα καὶ ταῖς 
ἄλλαις νήσοις, καὶ τὰ περὶ τὸν Κιθαιρῶνα καὶ 
Ἑλικῶνα καὶ Παρνασσὸν καὶ Πήλιον καὶ τὴν 
᾿Αττικὴν ὅλην καὶ Πελοπόννησον: οὐδείς τε ἐκ 
τῶν μύθων ἄγνοιαν αἰτιᾶται τῶν μυθοποιῶν. ἔτε 
δέ, ἐπεὶ οὐ πάντα μυθεύουσιν, ἀλλὰ πλείω προσ- 

᾽ Α ᾽ “ ε “ ᾽ ςε 
μυθεύουσι, καὶ μάλιστα “Ὅμηρος, ὁ ζητῶν τί οἱ 
οὔ 



ΘΕΟΘΟΒΑΡΗ͂Υ, :. 2. 1τ8--τὁ 

ϑίγθηι5586, ἴΠ 6 δίχαϊ, 5 γ11]α, Πάνυ θά 15, ἀμ Α6ο]05---- 
βίοσθϑ γῇ να Βῃου]α πο ΠΕΡ βου 1η1Ζ6 ΓΙ ΟΓΟΙΒΙΥ, 
ΠΟΙ βεὺ δϑ46 85 θ8561685 δῃηα 88 ψιζῃουΐῦ ἰοοδ] βεϊηρ, 
Ὠανίῃρ ὯῸ οΪαίτη ἴο ὑγυ έμ! πα88 ΟΥ̓ ἴο Οὐ] 88 
᾿ἰδίονυ. 

19. Εταϊοβί θη θβ Ὠϊτη8617 Πδα ἃ βυβρίοίοη οὗ τ 8, 
ἴου 6 βᾶγβ 016 ΤΏΔΥῪ ΒΌΡΠΟΒΘ ὑμαὺ {πὸ ροεὺ νβῃδα 
ἴο ρῥδος ὑπὸ ννδπάθσίηρβ οἵ Οαγββοὺβ ἴῃ ὑμ6 ἔὰγ 
ψεϑῖ, Ρυΐ Δρδῃπάομπδα [118 ρυῦροβθ, ραυθγ Ὀεδοδαβαε 
οὗ ἢϊ5θ Ιδοὶς οὗὁἨ δοουγαῖε ἱπέογπηδϊίοη, δηα ρδγον 
θεοαυβα 6 δα δνϑὴ ργαΐευγεα ποῦ ἴο )ε δοσυγαῖθ 
θυὺ ταῦποὺ ἴο ἀδνεὶορ οδοῦ ἱποίαθηῦ ἴῃ ὑῃς αἰγεοϊίοῃ 
οὗ [86 τηοότὰ ἃννγε-πϑρὶ τίηρ πα {Π6 τόσα τ ϑυνο]]ου 8. 
Νον Εταϊοσίμαηεϑ ἰηδεγργεῖβ Υἱρηῦ Υ σὺ ΗΟΥΊΘΥ 
δοίυδ!]υ αἸα, ᾿ὰῦ ΨΥΟΠΡῚΥ Ὠΐδ πχοῦϊννε ἴῃ ἀοϊπηρ [Ὁ ; [ῸΓ 
Ηοιμθι 85 ορδ͵]εος ννὰ8 ποὺ ἴο ἱπάυϊσα ἰῇ επρον δι]ς, 
Ραΐ ἴο ἀο υβε] 5εγνίοαε. [Ὁ 15 ὑπογεΐογε τῖρὶιδ {ῃδὶ 
Εχαϊοϑίμοηδβ Βῃου]α βυριϊῦ ἴο Ἔχδιιϊπαϊϊοη ὑοῦῃ Οοἡ 
[Π15 Ροϊῃῦ δῃα οἡ ἢϊ5 δϑβδδουϊζίοη ὑμδαὺ ἔὰν αἰβίδηϊ ρ͵86 68 
8ΓΘ τηϑα6 [Π6 566 η65 οἵ Ηομλοτ᾿ 5 τ άγνε ]]ου8 βύουϊθβ θ6- 
οδαδ6 οὔ ἴΠς ἕδος ἰῃδὺ [Ὁ 15 Βα ον ἴο ἔδυσίοαϊε δρουῦ ὑΠπετὰ. 
ΕῸΥ 815 βίου εβ οἵ τηᾶγνε]θ ο56 ΒΟΘ 65 ἅΓῈ ἰδία ἴῃ 
αἰδίδπῦ ρδοαβ ἃ 6 νΘΥῪ ἔδνν 'π ΠΌΡΟΥ ἴῃ ΘΟΙΩΡΑΙΒΟΙ 
ψὶἢ ὑΠο86 δα ἴῃ σγδδθοα ΟΥ 'ῃ σου 165 ποᾶὺ ὅγταδοο; 
85 ΒΌΘΝ 1 τοῦ ταθηὐίοι ὑπ6 βὕογίθϑ αρουῦὺ ὑΠ6 ἸΔουΓΒ οὗ 
Ηδξεῖδο165 δμα ΤΏ δβαυβ, δηα π6 τηγίῃβ ψἤοβθα 566} 65 
γα Ἰαία ἴῃ τοῖα ἀπ 5. Ὁ] γ ἀπα ἱπ ἴπ6 οὔθ ἰβδηα8, 
Δηα οὐ ΟἸἰζδογοη, Ηο]ΐίσοη, Ῥαγπδββαβ, Ῥε]οπ, πα 
ἰῃ νᾶγίοιιβ ρ]δοθβ ἱπ Αὐζίοα οὐ 'π ἴῃ6 Ῥεὶοροπηδβαβ. 
Νὸὼο ὉΠ6 δοσιι5685 [Π6 την ὑῃ-Τ Δ 6.8 οὗ ἱσῃογϑησθ θθοϑαβ86 
οὗ τἴ}6 τωγίμβ πε ὺ ογοαῖα ; ἔυγυαγιηοῦα, βίποα {ῃ6 
Ροεῖβ, δῃὰ Ηουηοῦ ἴῃ ραγίϊοα]αν, ἀο ποὺ πᾶγταΐθ ΡΥ 
ΤΥ ὑἢ5 βαρ ὶν θαΐ ποσὰ οὔὔεῃ 86 την ῦ!6 41 δ] θυηθηΐβ 
45 δαάϊτοηΒ ἴο δοῖ, [Π6 τὴ ψ 0 ἱπναβιραῖεβ ἡ ῃδῖ 
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, ’ 3 [ω 3 παλαιοὶ προσμυθεύουσιν οὐ ζητεῖ, εἰ τὰ προσ- 
θ ) ε ζρ ΜΜ 529 3 . ὶ Ἄλλο μυθευόμενα ὑπῆρξεν ἢ ἐστιν, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον, 

4 

οἷς προσμυθεύεται τόποις ἢ προσώποις, περὶ 
ἐκείνων ξητεῖ τἀληθές" οἷον τὴν ᾽Οδυσσέως πλά- 
νην, εἰ γέγονε, καὶ ποῦ. 

90. Τὸ δ᾽ ὅλον οὐκ εὖ τὸ τὴν Ὅμηήρου ποίησιν 
εἰς ἕν συνάγειν τῇ τῶν ἄλλων ποιητῶν καὶ μηδὲν 
ΠΩ ἢ πρεσβεῖον ἀπονέμειν] εἴς τε τἄλλα καὶ εἰς 
αὐτὰ τὰ νῦν προκείμενα, τὰ τῆς γεωγραφίας. καὶ 

4 

γὰρ εἰ μηδὲν ἄλλο, τόν γε Τριπτόλεμον τὸν 
Σοφοκλέους ἢ τὸν ἐν ταῖς Βάκχαις τἀῖς Εἰὐρι- 
πίδου πρόλογον ἐπελθόντα καὶ παραβαλόντα τὴν 

. Ὁμήρου περὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιμέλειαν, ῥάδιον ἦν 
ἡσθέσθ ν 2 , δε δ ἦς « αἰσθέσθαι τὴν ἐπιπολαίαν τήνδε διαφοράν.2 ὅπου 

γὰρ χρεία τάξεως ὧν μέμνηται τόπων, φυλάττει 
΄ ΄“ [οἱ 

τὴν τάξιν “Ομηρος3 ὁμοίως μὲν τῶν Ἑλληνικῶν, 
« [ον 

ὁμοίως δὲ τῶν ἄπωθεν" 

Ὄσσαν ἐπ᾽ Οὐλύμπῳ μέμασαν θέμεν, αὐτὰρ 
ἐπ᾿ Ὄσσῃ 

Πήλιον εἰνοσίφυλλον. (Οά. 11. 815) 

ἽἭρη δ᾽ ἀΐξασα λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο, 
Πιερίην δ᾽ ἐπιβᾶσα καὶ ᾿Ημαθίην ἐρατεινὴν 
σεύατ᾽ ἐφ᾽ ἱπποπόλων Θρῃκῶν ὄρεα νιφόεντα: 
ἐξ ̓ Αθόω δ᾽ ἐπὶ πόντον. (. 14. 225) 

καὶ ἐν τῷ Καταλόγῳ τὰς μὲν πόλεις οὐκ ἐφεξῆς 

ἢ καὶ μηδὲν αὐτῷ πρεσβεῖον ἀπονέμειν, Α. ΜΊ]16Ρ ἰγϑΏβροβοβ 
ὕο {1.18 0]866 ἔγοϊη ἃ ροβί[ἴοῃ δέῦθν γεωγραφίας. 

5. ῥᾷδιον ἦν αἰσθέσθαι τὴν ἐπιπολαίαν τήνδε διαφοράν, Α. Μ111ὁΓ, 
ἴον ῥᾷδιον εἶναι θέσθαι τὴν ἐπιβολὴν ἣ τὴν διαφοράν ; Α. γοχοὶ 
ϑρργονίῃρ, Ὀαὺ βυρροϑύϊηρ ὑμ6 ομηἰββίοῃ οἵ τήνδε. τ 

ὃ Ὅμηρος, ΔΑ. ΜΊΪΟΣ ᾿πδογίβ. 

οδ 
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τηγ ΐοα] δα αἰτοηβ ἐπ 6 διοϊθηὐβ τᾶ ἀοθβ μοῦ 566 Κ 
ἴο ἀἴδβοονθῦ ψ μοῦ ν ὑῃς6 Δα ΠΟ 5 ΕΓ οησοα ἔτ ΟΥ 
816 ἰγὰε ἰο-ααγν, θυΐ ταῖμδι 8668 ἴο αἰβοονθὺ {ῃς 
ἰγὰ} ἴῃ γαραγὰ ἴο ἴῃ6 ρΐδοθβ. ἴο ψῃ θη, οὐ {δε 
ΡΟΙβοῦβΒ ἴο Ψῇοιη, ὕμθβϑε τουίϊοαὶ οἰθπηθηΐβ ἃ ΓΘ 
Δαά6α ; ῸΓ ἰῃπβίδμοθ, ἰπ γεραγαὰ ἴο π6 ννδηάοθυίηρβ 
οὗ Οάγδβουβ,  μοῦμοῦ ὑμαν ἴοοῖς ρἷαςοα δηά, ἱξ 580, 
γΠΟΓΕ. 

20. ὐδθβθυαν ϑβρθακίηρ, ἰὉ ἰ6 στοῦ ἴο ρἷδεβ 
886 ροεῖτυ οὗ Ηοιποῦ οα {με βᾶϊὴθ ἰθνοὶ νἱἢ {πΠαᾶὺ 
οὗ οἴδμεὺ ροϑῦβ, δῃὰ ἴο ἀβοϊίπε ἴο τϑηὶς Βἰτη ἃρονε 
μοῦ ἴῃ ΔᾺΥ τεβρεοῖ, δηα ραγιϊου]αυὶγ ἴῃ {ῃ6 
Βα] εοῦ {πᾶ ον Οσουρίθβ Οὐὐ αἰδθητοη, ΠΑΙΊΕΪΥ, 
δεορταρηγ. ΕῸΣ ἰἔ γοὺὰ αἰά πὸ τῶοτ ὑμᾶῃ 9Ὸ 
ΟΥ̓ ἰῃς 7γρίοἰοηιιδ οὗ ϑόρῇοοϊαβ οὐ {π6 ργοϊοραβ 
ἴο ὑπμ6 αοολαε οὗ Ἑμτρίάθβ, δμὰ ὑμθη σοιηρᾶγα 
Ηομλο 5 οᾶγε νἱἢ γεϑρεοῖ ἴο σεορταρἢϊοαὶ τηδυϊε 8, 
ἰ ψου]Ἱὰ θὲ δαϑὺ ἴον γοὰ ἴο ρεγοαῖνε {Π||5 αἰ δθγεποα, 
ψ ΠΙοἢ 1165 ὁ ἴμ6 βυγίαδοθ. [Ιπᾶἀθοθα, ΒΟΥονοσ ποτα 
8 παοεά οὗ πῃ οὐάθυΥ βθαυθηοα ἴῃ με ρ]δοαβ ἢδ 
τηθηὐίοη8,. ΗΟΠΊΘΡ 18. σΥΘ Ὦ] ἴο ρύδβοῦνα ὑμαὺ ογάθυ, 
ποῦ ΟὨΪΥ ἴῃ τερβαγα ἴο ρδοεβ ἰῃ τεθοα, θα δαυά}}Υ 
ἷη γΓαραΙα ἴο ἴποβε ὑεγοπᾶ ὑμ6 Ἰἰτηϊϊβ οὗ ὅἀσβϑεοο: 
“ἼΠΘΥ βἴγτονε ἴο ρἷ]ϊα Ο888 οὐ ΟἸγυηρυβ, δηα οἢ 
Οδ5α Ρεοϊοη νὰ ὑπ6 γε] ηρ ἔοτοϑὶ ᾿ἰθᾶνθβ᾿; 
““Απάᾶ Ηεζἕα, τυβῃίηρ ἄον, οἷ [ἢς ρεδῖ οὗ ΟἸγηρα5, 
8 πα ἰουομθα ου Ρίετῖα δα ρ]᾽θαβδηὶ χη δ, δηὰ 
ΒΡΘα ονδὺ [8 5ῃονΥ [1115 οὗ [πε ΤἬγδοίδη Πουβθιηθῃ ; 
8Δηα 56 ψϑοηὺ ἔγοτη Αὐμοβ δοῖοββ ὑμ6 568. ἴμπ {ῃς8 
Οαἴαϊορυς οὗ 58ῃ105 με ἀοθβ ποῖ, ἱπα66α, τηδηϊίοη 
186 οἰ65 ἴῃ {πεὶν ογάθυ, ἔου ὑπαῖ νγὰβ ποῖ προθββαιυ,: 

90 
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λέγει: οὐ γὰρ ἀναγκαῖον’ τὰ δὲ ἔθνη ἐφεξῆς. 
ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ἄπωθεν" 

Κύπρον Φοινίκην τε καὶ Αἰγυπτίους ἐπαληθεὶς 
Αἰθίοπάς θ᾽ ἱκόμην καὶ Σιδονίους καὶ ᾿Ερεμβοὺς 
καὶ Λιβύην. (θά. 4. 83) 

ὅπερ καὶ “Ἵππαρχος ἐπισημαίνεται. οἱ δ᾽, ἐφ᾽ 
ὧν τάξεως χρεία, ὁ μὲν τὸν Διόνυσον ἐπιόντα τὰ 
ἔθνη φράζων, ὁ δὲ τὸν Τριπτόλεμον τὴν κατα- 
σπειρομένην γῆν, τὰ μὲν πολὺ διεστῶτα συν- 
ἄπτουσιν ἐγγύς, τὰ δὲ συνεχῆ διασπῶσι" 

λιπὼν δὲ Λυδῶν τὰς πολυχρύσους γύας 
Φρυγῶν τε Περσῶν θ᾽ ἡλιοβλήτους πλάκας 
Βάκτριά τε τείχη, τήν τε δύσχειμον χθόνα 
Μήδων ἐπελθὼν ᾿Αραβίαν τ᾽ εὐδαίμονα. 

(Εν. Μαροοῖ. 158) 

τοιαῦτα δὲ καὶ ὁ Τριπτόλεμος ποιεῖ. κἀν τοῖς 
κλίμασι δὲ κἀν τοῖς ἀνέμοις διαφαίνει τὸ πολυ- 
μαθὲς τὸ περὶ τὴν γεωγραφίαν “Ὅμηρος, ἐν ταῖς 
τοποθεσίαις λέγων ἅμα καὶ ταῦτα πολλαχοῦ. 

28 αὐτὴ δὲ χθαμαλὴ πανυπερτάτη εἰν ἁλὶ κεῖται 
πρὸς ζόφον' αἱ δέ τ᾽ ἄνευθε πρὸς ἠῶ τ᾽ ἠέλιόν τε. 

(θά. 9. 25) 
δύω δέ τέ οἱ θύραι εἰσίν, 

αἱ μὲν πρὸς Βορέαν, 
αἱ δ᾽ αὖὗ πρὸς Νότον. (θά. 18. 109) 

εἴτ᾽ ἐπὶ δεξί ἴωσι πρὸς ἠῶ τ᾽ ἠέλιόν τε, 
εἴτ᾽ ἐπ᾿ ἀριστερά τοί γε πποτὶ ζόφον. (1|. 12. 259) 

1 δύγαρο ἀοββ μοῦ τηϑδη ο δύσι θαΐθ ἰο Ηοιηοσ ἃ Κηον]οᾶρα 
οὗ ““ οἸϊηιαῦδ 10 ὑΠ86 ὑθομη]οδὶ Β6η80 88 διῃρὶογθὰ Ὀν ΗἰΡ- 
ῬΑΓΟΠΒ (866 ἱοούμποίθ 2, ραρα 22), Ῥαῦ ΤΏΘΓΟΘΙΥ ἃ Κπον]θᾶμα οὗ 

τοο 



ΟσΟΕΟΟΘΟΒΑΡΗΥ, :. 2. 2ο 

ρμυὺ ἢ6 ἄοαβ πηθηζίου 6 ρεοραθβ ἰῃ ὑπαὶν οΥθυ, 
ΑΠα 50 ἴῃ οαβ86 οὗ [ῃς6 ρθορὶδθϑβ γειηοΐε ἔγουῃ. σσεθοα : 
“} γοδιηθα ονεῦ ΟΥργὰβ δηα Ῥηοεηίοία δα Ἐργυρῖ, 
Δ Πα γεδοῃδα {Π6 ΕἸ οΡ δ η5 δα Βιαοπίδηβ δπα Εγοιη- 
δ δηὰ [λργα᾿᾽ ; Ηἰρρδιοιιβ Ὃ]80ὸ ποΐθα {5 
ἴαεῖ. Βυὺ ϑοόρῃοοϊεβ δα Ευσίρίάθβ, ὄνεὴη ΒΟΥ 
{ΠΥ 18 πεβα οὗ ογάθυν βεασθποο---ἰῃς Ἰαύζευ ἤθη 
᾿ς ἀδβοῦῖθρεβ ὑΠ6 νἱβ [8 οὐ Ὠιοηγδαβ ἰο πε νϑγίοιιβ 
ΡΘΟΡΙ65, δῃα {πε ἔσο ν ἤθη ἢς [6115 οὗ Τυρ ο] δι 5 
γἱβιρ Π6 δαυΐῃ ὑπαὶ 8 θείῃρ βοῇ νυ ἢ 56 6α---οϊἢ 
Ῥοεδΐβ, 1 88γ, Ὀγΐπρ ποὺ ἰορεῦμεν γαρίοηβ ὑπαῦ 816 
ΝΕΙῪ ψΊῸ 6] βαραγαῖϊεα, δηα βεραγαΐα ἴποβα ὑπαὶ γα 
οοῃτρσαουβ: “1 Πᾶνα ἸΘΗῸ ΘΠ πα πα, 8805 οηγ- 
8.18, “16 ρο]α-θεοδιίηρ ρδάθθ οὔ [γαῖα δπα οὗ 
ῬΗγγυρία, ἅμα 1 ἢδᾶνα νἱϑϊεα ὑΠ6 βυ- 5. Ἰ ΚΟῊ Ὀ]81}8 
οἵ Ῥεγβία, {Πὸ νν]16α ἴον οἵ Βαοῖγία, ἴῃ 6 νυ] ηἴτΥ 
Ἰαηαὰ οὗ τῇς Μράορϑ, δπά Αὐαρία ὑπμῸ ΒΙ]6ϑὶ." Αμα 
Τυϊριο]δτηιβ 4065 {Π|6 βᾶτηδ βογΐ οὗ {πΐηρ. Αρσαδίῃη, 'π 
186 οΑ86 οὗ [6 “ οἸτηδῖδ ᾿ 1 δῃᾶ οὗ με νἱπαᾶ5, ΗΟ Υ 
αΙβρ]αγ8 τς Ὀγθδάθῃ οὗ ἢ15 ρεορταρ οα] Κπον]εᾶρα ; 
ἴον ἴῃ τρδυκίηρ ἴΠ6 8165 οὗ ρίδοεβ ἢ οὔἴὔϊεῃ ἴουο ἢ 68 
ΠΡΟ ὑοΐῃ ὑμ686 ροϊηΐβ ἴοο : “Νοῦν [{ῃ8ο8 1165 Ἰον, 
ὈΡΡογπηοϑῦ οἡ {6 568-}1ὴ6 ἰοναγὰ ἴῃ 6 ἀδκη 685, θαΐ 
Πο86 οὐἢεῖβ ἔδοθ {πῸ ἀδυγῃΐῃρ πα ὑπ 82; “ὙἼΤνο 
σαῖεϑ ἴἤθθ γα γα, ὑΠ6 ομε βαὺ ἰοννγα ἴῃς ποῦ] νἱηα, 
υαῦ ὉΠ6 οὔμον ἰοναγὰ 6 βουΐῃ ᾿; “ηθῦπμον ὑπ 6 Ὺ 
ἴατε ἴο ἴπΠ6 τἰσῃῖ, το ἰῃ6 ἄδνγῃ δηᾶ ἴο {Π6 811}, ΟΥ ἴο 
1Π6 Ἰεῦ, ἴο ἀδγκπθββ. [Ι͂ῃ ροϊηΐ οὗ ἔδεοϊ, ΗοπλΟΣ 

6 σοῆθγδὶ ῬΥΪΠΟΙΡ]6 ᾿ηγοῖνοα--- 6 ἱποῖΠπδύϊοη οὗ ὑΠ 6 Θαῦὺ ἢ 8 
ΒΌΓδΟΘ. 

2 ἴγαρο σψου]ὰ ὕαϊκο ὑ}18 ραββᾶρθ 88 γϑίθυσϊηρ ο Πὑμ8οα᾿ 8 
οοργΆΡ 1081 Ῥοβίὑϊοη, ποῦ 115 (οροργᾶρῆγ. Τῇ “Ἰον 
νου ἃ πλθδὴ “ὁ ποχῦ ὕο ὑπ Τη8]}]Δηα "; δῃηᾶ ““ Ὑρροσπιοβί,᾽} 
““Γαγυποθῦ ὉΡ οὐ ὕᾧδπθ θαυ ῃ᾽ 5 βυγίβδοβ."" Απηᾶ ““ ἀδγκπ688,᾽ 
δοοογαάϊηρ ὕο δτϑθο, Ἰηθδῃ8β ““ ὩΟΡΓἢ,᾽ ποὺ ““ βου. ὅ'66 ὃ 28 
ζο]ονίδς ; δπα 10. 2. 12, 

ΙΟΙ 



5ΤΒΑΒΟ 

καὶ μὴν τὴν ἄγνοιάν γε τῶν τοιούτων τελείαν 
ἡγεῖται σύγχυσιν τῶν ἁπάντων" 

ὦ φίλοι, οὐ γάρ τ᾽ ἴδμεν, ὅπῃ ζόφος, οὐδ᾽ ὅπῃ 
ἠώς, 

οὐδ᾽ ὅπῃ ἠέλιος. (Οά. 10. 190) 
κἀνταῦθα δ᾽ εἰπόντος εὖ τοῦ ποιητοῦ, 

Βορέης καὶ Ζέφυρος, τώ τε Θρήκηθεν ἄητον, 
(1. 9. δ) 

οὐκ εὖ δεξάμενος ὁ αὐτὸς συκοφαντεῖ, ὡς καθόλου 
λέγοντος, ὅτι ὄ Ζέφυρος ἐκ Θράκης πνεῖ, ἐκείνου 
λέγοντος οὐ καθόλου, ἀλλ᾽ ὅταν κατὰ τὴν Θρᾳ- 
κίαν θάλασσαν συμπέσωσι περὶ τὸν Μέλανα 
κόλπον αὐτοῦ τοῦ Αἰγαίου μέρος οὖσαν. ἐπι- 
στροφὴν γὰρ λαμβάνει πρὸς νότον ἀκρωτηριά- 
ξουσα ἡ ἡ Θράκη, καθ᾽ ἃ συνάπτει τῇ “Μακεδονίᾳ, 
καὶ προπίπτουσα εἰς τὸ πέλαγος, τοὺς Ζεφύρους 
ἐντεῦθεν πνέοντας ἀποφαίνει τοῖς ἐν Θάσῳ καὶ 
Λήμνῳ καὶ Ἴμβρῳ καὶ Σαμοθρᾷκῃ καὶ τῇ περὶ 
αὐτὰς θαλάττῃ, καθάπερ καὶ τῇ ᾿Αττικῇ ἀπὸ 
τῶν Σκειρωνίδων πετρῶν, ἀφ᾽ ὧν καὶ ̓Σκείρωνες 
καλοῦνται οἱ Ζέφυροι, καὶ μάλιστα οἱ ᾿Αργέσται. 
οὐκ ἐνόησε: δὲ τοῦτο ᾿Ερατοσθένης, ὑπενόησε δ᾽ 
ὅμως. αὐτὸς “γοῦν ἐξηγεῖται τὴν ἐπιστροφήν, ἣν 
λέγω, τῆς χώρας" ὡς καθόλου οὖν δέχεται, εἶτ᾽ 
ἀπειρίαν αἰτιᾶται τοῦ ποιητοῦ, ὡς τοῦ Ζεφύρου 
μὲν ἀπὸ τῆς ἑσπέρας πνέοντος καὶ τῆς βηρίας 
τῆς δὲ Θ Θράκης ἐκεῖσε μὴ διατεινούσης. πότερον 
οὖν τὸν Ζέφυρον ἀγνοεῖ ἀπὸ ἑσπέρας πνέοντα ; 

Ι[Ο2 



ΕΘΟΕΟΘΟΒΑΡΗΥ, :. 2. 2ο 

ταραγαβ ἱρηόγάμπος οὗ ὑμ686 τηδύξζειϑ δ8 ἰδηϊδιηοαῃΐ 
ἴο αὐῇξδν. σοη ιβίοη ἰπ 411] ρδυῦ οι]: “ ΜΥ {τἸ6 πᾶ, 
Ιο, γα πον ποὺ ψθοῦα 15. ὅΠ6 μἷδεθ οἵ ἀδυκιηθϑβ 
ΟΥ οὗ ἀανγῃΐηρ, ποὺ ψ οτα ἴῃς βϑὰη." [Ιῃ 501}] δποῦμου 
Ῥᾶϑβᾶρ Ἡοσηθῦ ἰβ8 δοουγαῖα ΘΠ ἢ6 5ρεᾶκβ οὗ “{Π6 
πούΐῃ νἱπα ἃπα ὑπῃῈὲ νεϑὺὶ ψἱμα ὑμαῦ Ὀ]οὸνν του 
Τῆγδοο ᾿᾿; Ρυΐ Εἰγαϊοβί θη 65 ραΐῖβ ἃ 3]56 ἱπέξεγργοία οι 
ὍΡΟΙ ὕπεβε ψογβ 8ηΠα ἔἈ]5Εῖν δοουβαβ ὑΠπΠ6 ροεῖ, 88 
᾿πουσ Π6 ψεῦῈ τηδκίηρ {Π6 τπηΐνουβαὶ βἰδϊοιηθηΐ 
ὑμαὺ τῃ6 νοϑϑὺ ψἱὶπα Ϊονθ ἔτσοη ΤΉγδοα  ψ ΠΟΥΘα5 
ΗοΙΔΟΥ 5 ποῦ βρθαϊκίηρ ἴῃ ἃ ὑπίνϑυβαὶ 86 η56, ὑαΐ 
τοΐδυβ ἴο [6 ὕϊηθ ψῃθη ὑμ6θ6 ὑνο νυ ἱπᾶβ τηθοὶ ἰῃ 
ἴπΠ6 Ου]ῇ οἵ Μεῖδαβ 1 ὑρορ ὑπε6 ΤΗγδοίδη 868, ψῃ ΐο ἢ 
ἷ5 ἃ ραγὺ οὗ ἴῃς Αερδδῃ [56]. Εὸν ΤὭΏγασε, τυπηΐηρ 
ουῦ ἰηΐο ἃ ῬΓΟΠΙΟηΤΟΙΥῪ αὖ ὕΠ6 ροϊπὶ ψῆεσε ΤΉγδος 
βογάθυβ οἡ Μδορδαοῃηίΐα, ἴδκθ ἃ ἴυσ ἰονναταβ ὑΠ6 
βουΐῃ, δηᾶ, ἴΠ5 ρτγο͵εοϊπρ ἱπῖο ἴΠ6 568, ρίνεβ ὑΠ6 
ἱπργ  ϑϑίοι ἴο ὑΠ6 ρθορ]α ἴῃ ΤἼδβοβ, [ϑτηηοβ, [πη τΟ8, 
Βαγηοίῃγδοθ, Δπα οἡ ἰπε 8568 ἐμαὶ 1165 γουπα ἂρουΐ 
ἴΠο86 ἰβ]δηάβ, ὑπαὶ Π6 νγεϑῦ ψὶηα8 δοίαδ!]ν ὑ]ονν 
ἔγουη ΤὭγδοα ; ὈΥΘΟΙΒΕΙῪ 88, ἴογ Αὐϊίοα, [Π6Υ βθεῖη 
ἴο σογὴθ ἴτοῃῃ πε ϑοϊτοηίδηῃ ἤροοκϑἝ ; δηα ἰδ 15. [ΤΌΤᾺ 
ἴη6586 ὑπαῦ {ῃ6 ψεβϑδὶ ψῖπαβ, δπα μᾶγυϊουϊδυν {86 
Ὠογίῃ -γεϑὺ νἱπάβ8, σεῦ ὑπαὶν πᾶτηθ “΄ Βογοη 65. Βαΐ 
Ἐταϊοβῦμθηθθ αἰάὰ ποὺ ρεγοεῖνα ὑἢϊ15, ὑπουρὴ Πα 
Βυβρεαοίεα ἰἴ ; δ δὴγ ταῖς ἢ6 Ὠϊταβο!  ἀθβοῦῖθεβ {ἢ 6 
ἴυση οὗ {πῸ οοδδὺ ψῃΐο} [Πᾶνε τηεηϊϊοηθα. ἴῃ ΔΩΥ 
ς84886, ἢ6 ἰηΐεγριεῖὶθ ΗΟ ΔΟΙΒ νεῦβα 85 ἃ ὑῃϊνοῖβ8] 
βιαϊετηθηΐ, δηα ἴπδη οἤδυραβ ὑΠ6 ροεῦ ψ ἢ Ἰρηοῦδηςθ, 
οἢ πε στουπα ὑπδῦ, ν ἢ1|6 ὑῃε ννεϑὺ ψὶπα Ὀ]ονν8 ἔΥΌτα 
1ῃὴ6 νοϑὺ δηά ἔγοιη [ροτα, ΤἭγδος ἄοθϑ ποῖ Ὄχίεπμα 
80 [ἃ ψεβϑῦ. ΝΟΥ͂ ἰΒ ἩΟΙΏΘΥ γΓΘΆ}}ν ἀπᾶννατα ὑμαῦ 
1Π6 νεϑῦ νη Ὀΐοννβ ἔσο ὑπεὲ ψεϑῦ" Βυΐ Ηοτμοῦ 

1 Θυἱῖ οὗ δαγοβ. 

1ο3 



Ο 29 

5ΤΈΉΆΑΒΟ 

ἀλλ᾽ ὅταν οὕτω φῇ, φυλάττει τὴν οἰκείαν αὐτοῦ 
τάξιν" 

σὺν δ᾽ Εὖρός τε Νότος τε πέσον Ζέφυρός τε 
δυσαὴς 

καὶ Βορέης" (Οα. ὅ. 296) 

ἢ τὴν Θράκην οὐκ οἷδε μὴ προπίπτουσαν πέραϊ 
τῶν ἸΙαιονικῶν καὶ Θετταλικῶν ὀρῶν; ἀλλὰ καὶ 
ταύτην τὴν κατὰ τοὺς Θρᾷκας καὶ τὴν ἐφεξῆς 
εἰδὼς καὶ εὖ 3 κατονομάξων τήν τε παραλίαν καὶ 
τὴν μεσόγαιαν Μάγνητας μέν τινας καὶ Μαλιεῖς 
καὶ τοὺς ἐφεξῆς “Ελληνας καταλέγει μέχρι Θεσ- 
πρωτῶν, ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς Παίοσι τοὺς ὁμό- 

έ Α Ἁ ’ “ 
ρους Δόλοπας καὶ Σελλοὺς περὶ Δωδώνην μέχρις 
᾿Αχελώου, Θρᾳκῶν δ᾽ οὐ μέμνηται περαιτέρω. 
εὐεπιφόρως δὲ ἔχει πρὸς τὴν ἐγγυτάτην καὶ γνω- 
ριμωτάτην ἑαυτῷ θάλατταν, ὡς καὶ ὅταν φῇ" 

κινήθη δ᾽ ἀγορὴ ὡς κύματα μακρὰ θαλάσσης 
πόντου ᾿Ικαρίοιο. (ἶ. 2. 144) 

21. Εἰσὶ δέ τινες, οἵ φασιν εἶναι δύο τοὺς 
κυριωτάτους ἀνέμους, Βορέαν καὶ Νότον, τοὺς 
δὲ ἄλλους κατὰ μικρὰν ἔγκλισιν διαφέρειν" τὸν 
μὲν ἀπὸ θερινῶν ἀνατολῶν Ἐὗρον, χειμερινῶν 
δὲ ᾿Απηλιώτην' δύσεων δὲ θερινῶν μὲν Ζέφυρον, 
χειμερινῶν δὲ ᾿Αργέστην. τοῦ δὲ δύο εἶναι τοὺς 
ἀνέμους ποιοῦνται μάρτυρας Θρασυάλκην τε καὶ 
τὸν ποιητὴν αὐτὸν τῷ τὸν μὲν ᾿Αργέστην τῷ Νότῳ 
προσνέμειν' 

ἀργεστᾶο Νότοιο, (ἥπ. 11. 806) 

1 πέρα, Οοβοῦ, ἴογ πέραν. 
3 κατὰ τοὺς Θρᾷκας καὶ τὴν ἐφεξῆς, Α. ΜΙ]ΘΓ, ἴον ἀφεξῆς κατὰ 

τοὺς Θρᾷκας. 8 εὖ, Τ. α΄. Τυοῖκοσ, ἴον οὐ. 

104 



ΟσΕΟΟσΟΒΑΡΗΥ, :. 2. 2ο-21Ὶ 

Κεθρβ ἰδ ἰπ 18 ΟὟ ΡΙΌΡΕΥ ροἷἶδοα ἤθη ἢδ 8805: 
“Τῆς οαϑὺ νἱπα δηα ἴἢ6 βουϊῃ νἱπᾶ ο]45Π64, ἀπά {Π6 
Β[ΟΥΤΩΥ ψνοβῦ δῃα ἴῃς πουΐῃ." ΟΥ̓ ἰ8 ἢ6 ὑπᾶνψαγα {πα 
ΤΉναοα ἀοο85 ποῖ δχίεπα ψεϑίνασα ὑεγομα {6 
του ηὐϑίη5 οὗ Ραεοηΐα ἀπ ΤΠ δβθαὶν ἢ Βαῖ Πα Κπονβ 
ΔΩ ΘΟΥΤΘΟΙΥ Πδηγ65 ὑπΠ6 ΤἬὭΓγδοϊδη ΘΟ ΠΥΤΥ ἃ8 ψ}6]}] ἃ5 
ἢ ς σουηΐνυ σοπίϊσαοιϑβ ἴο 1, οὐδ. ἴῃ 5ϑὰ-οοδϑδὺ δηᾶ 
ὉΠ6 ᾿πἰουῖοῦ ; δηα ψ 16 6 1158 Μδρηδβίδηβ, ΜΔ] Δη5, 
Δα ἴΠ6 Ηε]]ε πο ποχὶ δεν ὑμθη ἃ5 [ΔΓ δ5 {116 
ΤἼδϑργοίδη8, Δα ΠΠΚεαννῖδ6 με Π)ο]ορίδη5 δπα 56 11Δ}5 
δουῦ Ποάομδ, παχὺ περ θουτ ἴο πε Ῥαθοῃίδῃβ, ἃ5 
ἴαν ἃ8 Δομεϊοι 8, γεῦ 6 τ τ] 5 0 ΤἬγδοϊδη5 ἔαΥΓ ΠΟΥ 
ννοϑί. Απᾶ Ὀεβϑῖ46β, Ηοιηδὺ Πδ5 ἃ βρεοῖδὶ ἔοῃμάμεϑβ 
ἔογ ὑῃε 8ε6 ὑπδὺ 1165 πεαγεϑὺ ἢὶβ ἢοπηθ δῃηα 15 μεβϑῦ- 
Κπόνῃ ἴο Ὠΐπη, ἃ5 ἰ8 σῆονῃ ΘΗ ἢ 5808: “Απάὰ 
ὑΠε ΔΒΒΘΙΏΘΙΥ βυναγϑα Κα Πρ γάνεβ οὗ [Π6 Ιοϑγίδη 
ἄδερ." 

21. ΤΏ οτα γα βοῖὴβ νυ του 10 580 ὑπαὺ ὑΠ6γα 8Γ6 
ΟὨΪἷν ὕννο ρῥγίποῖραὶ ψὶμαάβ, Βογεαβ δῃα Νοῖιβϑ; δηὰ 
ὑπαῦ ὑμῈ τοϑὺ οὗ ἴπΠ6 νἱπαᾶβ αἰ ν ἔγομχ Π 686 ΟἿΪΥῪ 
ὉΥ ἃ 510} ναγίαὐοι οὗ αἰϊτγθοϊϊοη---Εἰαγυ5. ὈΪον ἱπρ' 
το πὲ αἰγεοῦϊοη οὗ βγη Υ ϑυηγίβε,: Αραο]ϊοῖαθβ 
ἔγοσῃ ὑπε αἰἱγθοϊίϊοη οὗἩ ν]ηῦευ βυηγῖβε,;: ΖΕΡΏΥΤ5 ΓῸΠῚ 
ῃη6 ἀϊγεοϊϊοη οὗ βυμηηθν βυπβοὶ,ὃ Αὐροβϑῦαβ ἔτοση ἴῃ 6 
ἀϊγεοϊίοι οὗ νἱπῖου βαηβεῖ Απά ἴο ῥτονα ὑμπαῦ ὑμετα 
ΔΘ ΟἾΪΥ ἵνο ψὶπᾶς παν δαάσοα πα ὑθϑυ ΩΟΩΥ 
οὐ ΤἈγδβγαὶοθβ " ἃῃά οὗ Ηουηθσ ἢϊἰτηβϑ], οα πα 
δτουπά {πὰὺ ΗοΥΏΘΥ δβϑίρτιβ Αγρεβίεβ ἴο Νοῖυβ ἴῃ 
1Π6 ρῆγαβε “οὗ Αγρεβῖεβ Νοῖιβ,᾽" δηᾶα Ζερῆντιβ ἴο 

1 Νογί-ϑδβῦ. 5. δου ῃ-Θαϑῦ. 3 Νογίῃ- τ οϑῦ. 
4 Βουθ-νγοβῦ. δ 66 17. 1. ὅ. 

ΙΟΣ 



5ΤΈΑΒΟ 

τὸν δὲ Ζέφυρον τῷ Βορέᾳ' 

Βορέης καὶ Ζέφυρος, τώ τε Θρήκηθεν ἄητον. 
(!. 9. δ) 

φησὶ δὲ Ποσειδώνιος, μηδένα οὕτως παραδεδω- 
κέναι τοὺς ἀνέμους τῶν γνωρίμων περὶ ταῦτα, οἷον 
᾿Αριστοτέλη, Τιμοσθένη,' 'Βίωνα τὸν ἀστρολόγον' 
ἀλλὰ τὸν μὲν ἀπὸ θερινῶν ἀνατολῶν Καικίαν, τὸν 
δὲ τούτῳ κατὰ διάμετρον ἐναντίον Δίβα, ἀπὸ 
δύσεως ὄντα χειμερινῆς" πάλιν δὲ τὸν μὲν ἀπὸ 
χειμερινῆς ἀνατολῆς Εὖρον, τὸν δ᾽ ἐναντίον ᾽Αρ- 
γέστην' τοὺς δὲ μέσους ᾿Απηλιώτην καὶ Ζέ υρον. 
τὸν δὲ ποιητὴν δυσαῆ μὲν Ζέφυρον λέγειν τὸν ὑφ᾽ 
ἡμῶν καλούμενον ᾿Αργέστην, λίγα δὲ πνέοντα 
Ζέφυρον τὸν ὑφ᾽ ἡμῶν “Ζέφυρον, ἀργέστην δὲ 
Νότον τὸν Λευκόνοτον' οὗτος γὰρ ὀλίγα τὰ νέφη 
ποιεῖ, τοῦ λοιποῦ Νότου ὀλεροῦ" πως ὄντος" 

ὡς ὁπότε Ζέφυρος νέφεα στυφελίξῃ 
ἀργεστᾶο Νότοιο, βαθείῃ λαίλαπι τύπτων. 

(Δ. 11. 806) 

τὸν γὰρ δυσαῆ “Ζέφυρον νῦν λέγει, ὃς εἴωθε δια- 
σκιδνάναι τὰ ὑπὸ τοῦ Λευκονότου “συναγόμενα 
ἀσθενῆ ὄντα, ἐπιθέτως τοῦ Νότου νῦν ἀργέστου 
λεγομένου. ταῦτα μὲν δὴ ἐν ἀρχῇ τοῦ πρώτου 
τῶν γεωγραφικῶν εἰρημένα τοιαύτην τινὰ τὴν 
ἐπ ἄν τ υσὶν ἔχει. 

᾿Ἐπιμένων δὲ τοῖς περὶ Ὁμήρου ψευδῶς 
ὑποληφθεῖσι καὶ ταῦτά φησιν, ὅτι οὐδὲ τὰ τοῦ 
Νείλου στόματα οἷδε πλείω ὄντα οὐδ᾽ αὐτὸ 
τοὐπομαι Ἡσίοδος δὲ οἶδε’ μέμνηται γάρ. τὸ μὲν 

1 ὀλεροῦ, γδΙΠΘΡ δυρροδίβ, ἴ0Υ ὅλον Εὔρου, Ὀυαῦ ἄοοΒ ποῖ 
ἰπβοῦῖ, Μοίμποίο ἰμβογίβ ; Ο. ΜΆ]]|ον, Α. ὕοροὶ δρργονίηρ. 

τού 



ΟΕΟΘΟΞΒΑΡΗΥ, :. 2. 21--22 

Βοΐδαβ ἰῇ ἴῃ6 νεῖβε : “ἍΒοδαβ δηα Ζερῆγσγιβ ὑπδᾶὶ 
Ὀ]ονν ἔγουα ΤἬΉτας. ἡ Βαυῖ Ῥοδβεϊοπίυβ βᾶγ8 ὑπδὺ ποῖα 
οὗ [Π6 γϑοορηίθεα δυϊμουῦ 65 οα ὑπ 686 τηδίζοσβ, βυο ἢ 
ἃ5 Ατι βίοι], ΤΙ 68, ἃπα Βίου {με δϑίγοϊ ρου, 
δᾶανα ἴδυρσῆΐ ΔῺΥ βοἢ ἀοοίπε δρουὺΐϊ {Π6 σἱὶπάβ ; 
γαῖ 6Γ ἀο ὑπ 6 Υ τηδϊηϊαὶη ὑπαὺ (ὐδεοὶδβ ἰ5Β [6 πᾶπλα οὗ 
16 ψ πα ὑπμᾶῦ ὈΪονν8 ἔγοση ὑῃ6 αἰγθοϊίοη οὐ βυγητηθῦ 
ΒΌΆΠΤΙ86, ΨΏ16 1085 5 ὑῃ6 ἤδῖὴθ οὗ {μὰ ψὶηα ὑπαὶ 
θΙοννβ αἰδπλε τ οα]ν ορροβῖϊα ἴο (δϑοίαβ ἔγοια {π6 
αἀϊγεοῦζοη οὗ νιηΐεῦ βυηβεῖ; δηα ἀραΐη, ὑπαὶ ΕΓΒ 
15. [ῃ6 πάγῃς οὗ πε νἱπὰ ὑμδῖ Ὀἷοννβ ἔγοτῃ πε αἰγθοϊοῃ 
οὗ νυἱηπῦευ βυηγίβθ, 116 Αὐραϑῦθβ 15 ἰζ5 ορροϑβῖϊε ; δῃὰ 
ὑπαῦ [Π6 νἱπαβ {Ππ40 ᾿ἰ6 θεν ἴπ686 ἃῦὰ Αἀρε]ϊοῖαϑς 
δα Ζερηγτυβ. ΤΉΘΥ 540 {τῖμοῦ ὑμαὺ σε Ηογηον 
ΒρΡΘ 8 οὗ “τῆς Ὀοϊδζθτοιβ Ζερηγγυβ᾽᾿ 6 τηθᾶπ5 ψ ῃδὺ 
γε (4]}] Ατγρεβῖθββ ; ὑμαὺ ΕΗοπηθτβ ““ ο]εδυ- Ὀ]ονίην 
Ζερῆγτυβ᾽ 18 ν μα νὰ οδ]}] Ζαερῆγτγιβ, δπᾶ {παῖ 
Ηοτλοι 8 “ Αγρεβῖθς Νοῖιιβ᾽ 18. ΟΟΤ Τ,δυσοποῖῃβ ; ΤῸΓ 
Τδυσοποῖιβ οδυ568 ΥΕΙῪ ἔενν οἰουάβ, ψἘ1Π6 Νοῖιβ 
ΡΙΌΡΟΙ ἰ85 βοιηενῃαὶ οἱουᾶν: “ἔνεθῃ ἃ8 ψ ἤθη 
Ζερἤῆγτυβ αἀτγίνοῖ ὑπῸ οἱουάβ οὗ Ατρεβίεβ Νοῖυβ, 
βιηϊτρ ἢ ἀ6αΡρ βἰοστη. ἡ ΕΗοΙΟΥ ἤδῦα Τγ6Δ}8 
“16 ῬοϊδἭετουβ Ζερῃγγυβ,᾿ ψ ]οἢ ἀϑυδ!}ν βοαύζουβ 
1η6 {πίη οΪουαθβ Ἀββει θα ὈΥ [δυσοποῖῃβ; [ῸΡ ἴῃ 
115 ραββαᾶρὲ “Αὐρεβίθϑ ἰβ δρρὶ δα ἴο “Νοῖιβ᾽᾽ ἃ5 
8ἂῃῃ Θριμεῖ. ὅϑασοι, ὑπ, ἀγα ὑπε οολγϑοϊίομβ ἰῃαΐ 
τηυδῦ Ιὲ τηδάς ἴο πε γευηδυῖκε οὗ Εἰγαϊοβύθιπθβ αὖ 
ὑῃ6 Ὀερὶπηΐηρ οὗὨ {Π6 ἢγοὶ ἐμαρίογ οὗ μ15 Οδορτδρῆγ. 

22. Βυῖϊ, ρεγδίβιίϊηρ ἴῃ 8 ἴ8]56 δβϑυτρίοῃ8, 
Ἐγταϊοβῦοηθϑ βὰγ8 ἰῃδὺ ΗοηοΥ ἀο065 ποῖ Ἔνθ ΚΠΗΟΥ͂ 
ὑμαῖ ὕΠπΕῚῸ ΔΥῸ βενθγὰὶ τηουτῃ8 οὗ {Π6 ΝΙῚ]Θ, πο γαῖ 
ἄοοβ 6 Κπον ἴῃς γϑὰ] ἤδῖὴς οὗ [τς γίνε, ἱπουρσῇ 
ΗἩεοὶοα Κπονβ, ἴου μ6 τηϑηϊίομβ Ὁ. Νον, δ8 ἴο {ῃ6 
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οὖν ὄνομα εἰκὸς μήπω λέγεσθαι κατ᾽ αὐτόν' τὰ δὲ 
ῇ 3 Ν 3 “Ὁ λο 3»... Ἅ ἢ , στόματα εἰ μὲν ἦν ἀφανῆ καὶ ὀλίγοις γνώριμα, 

[ ’ 3 Φ ’ὔ Ἁ ᾿. ’ ὅτι πλείω καὶ οὐχ ἕν, δοίη τις ἂν μὴ πεπύσθαι 

αὐτόν" εἰ δὲ τῶν κατ᾽’ Αἴγνπτον τὸ γνωριμώτατον 
καὶ παραδοξότατον καὶ μάλιστα πάντων μνήμης 
ἄξιον καὶ ἱστορίας ὁ ποταμὸς καὶ ἦν καὶ ἔστιν, 
4 2 Ψ δ 3 ,ὔ 3 “Ὁ ’ 

ὡς δ᾽ αὕτως αἱ ἀναβάσεις αὐτοῦ καὶ τὰ στόματα, 
τίς ἂν ἢ τοὺς ἀγγέλλοντας αὐτῷ ποταμὸν Αἴγυ- 
πτον καὶ χώραν καὶ Θήβας Αἰγυπτίας καὶ Φάρον 
ς ,ὔ Α ’ “ Ἅ ’ὔ Ἁ ὑπολάβοι μὴ γνωρίζειν ταῦτα, ἢ γνωρίζοντας μὴ 
λέγειν, πλὴν εἰ μὴ διὰ τὸ γνώριμον; ἔτι δ᾽ 
3 ’ 3 Α Ν 3 ’ Η͂ δ ἀπιθανώτερον, εἰ τὴν μὲν Αἰθιοπίαν ἔλεγε καὶ 
Σιδονίους καὶ ᾿Ερεμβοὺς καὶ τὴν ἔξω θάλασσαν 
καὶ τὸ διχθὰ δεδάσθαι τοὺς Αἰθίοπας, τὰ δ᾽ ἐγγὺς 

ὶ ᾽ὔ δ ὃ 1 3 δὲ ᾿Ὶ 4 ᾽ὔ θ ᾿ ’ 

καὶ γνώριμα μὴ ἤδει.} εἰ δὲ μὴ ἐμνήσθη τούτων, 
οὐ τοῦτο σημεῖον τοῦ ἀγνοεῖν (οὐδὲ γὰρ τῆς αὐτοῦ 
πατρίδος ἐμνήσθη οὐδὲ πολλῶν ἄλλων) ἀλλὰ 
μᾶλλον τὰ λίαν γνώριμα ὄντα φαίη τις ἂν δόξαι 
μὴ " ἄξια μνήμης εἶναι πρὸς τοὺς εἰδότας. 

28. Οὐκ εὖ δὲ οὐδὲ τοῦτο προφέρουσιν αὐτῷ τὸ 
Ν [οὶ ὔ »“ ’ὔ “ ᾽ὔ 

περὶ τῆς νήσου τῆς Φαρίας, ὅτι φησὶ πελαγίαν, 

ὡς κατ᾽ ἄγνοιαν λέγοντι. τοὐναντίον γὰρ κἂν 
μαρτυρίῳ χρήσαιτό τις τούτῳ πρὸς τὸ μὴ ἀγνο- 
εἶσθαι μηδὲν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ τῶν εἰρημένων 

1. ἤδει, ΦοΠ68 ᾿ηΒθΡ8. 
3 τὰ λίαν γνώριμα ὄντα φαίη τις ἂν δόϊαι μή, Μοΐπεοκο, ἔοΓ 

τοῦ λίαν ἣ γνώριμα ὕντα φαίη δόξειν. 
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ΟΘΕΟΘΟΒΑΡΗΥ, :. 2. 22--23 

ΠΆΤΩΘ, ἰῦ 5. ΠΚΟΘΙγ τπαὺ ἴῃ ΗΟ δ. 5 ὑἶἴμηθ 10 ννὰ5. ποῖ 
γοῦ ἰῇ υ86; Ρυΐδ 845 ἴο με τηουΐῇ5, 1 ὑμ6 δος ὑπαὶ 
Π6 16 6 Γ6 βανθραὶ, Δα ποὺ μα ΟΠΪΥ͂, νγὰβ ππποὐοοά 
ΟΓ Κπονῃ ἴο ΟἿΪΥ ἃ ἔενν, οπμὲ τηἱσρῃῦ ρσταηὶ ὑπαὶ 
Ηοτμοσ Πδα ποὺ πεοατὰ οὗ 11. Βυΐ 1 1Π6 γίνου νγὰ5 
Π6η, 85 ἰδ 50} ἰβ, ὑῃθ θεϑ-Κπονῃ πᾶ τηοϑὶ 
τ ΔΥν 6] ου5 ἰπΐηρ 'π Εργρὶ πᾶ ἀξοίαεα]ν ἐμ6 τηοϑὺ 
νον οὗ τηδηϊίοη ἃπα οἵ |ιἰδίογῖοδὶ γβοογά---δηάᾶ 
[6 5ᾶπη6 ΔΡὈ]165 ἴο ἰἴ8 ἱπυπάαιομβ δἀπα ἰΐβ πιου]15---- 
νγῆο οου]α Ἔνθ  ἀβϑυσαθ εἰ Π6Ὶ ὑμαὺ ὕΠο56 ψ ῃὸ Ὀτουρσπὶ 
ἴο Ηομιον {με βἴογυ οὗ ἴΠ6 Εἴνον “Αεργυρίαθ᾽᾿ δηὰ 
6 οουπίτγ “ Αεργρίῃ5,᾽ δῃὰ Ἐσγρίάδη ΤΏΘΡα5, δπά 
ῬὨδτοβ, αἀἸὰ ποὺ πον δρουΐ [Π656 τηουΐῃβ, οὐ ἐμδὶ 1 
πον Κηον, αἰα ποὺ 61} ἀρουΐ ὑπαϑιη--- οχοερὺ ἔον {μα 
ΓΘΆΒΟῚ ὑπαὺ ὑΠ6Ὺ ψνετα αἰγοδαν νν6}} Κπόονῃ δ Βαὲ ἰΐ 
5 ΤΟΥ 6 ἱπούθα 0 ]6 50}}} μαῦ ἢς τρεπομθα ἘΠΗϊορία, 
ΒιΔἀοηίδηβ, Εου Δη5, ὑπ6 58εὰ Ὀεγομά,} ἀπα ἐμὲ ἴδοι 
ῃαῦ ἴῃς ΕΤΗΪοΟρΡίΔἢ5 ἂῖα “ βϑυπάογθα ἴῃ ὑναὶη,᾿ δηάᾶ 
γεῖῦ αἸά μοὶ Κπον δρουΐ ννῆδὶ ννγὰβ πδὰγ αὖ μαπά δηά 
ψ611 Κπονῃ. Τὴ δος {πᾶὺ ἢς αἰά ποῦ τηθηϊίοι 
ὉΠ ΟΊ 15 ΠΟ βίρῃ ὑπαὺ 6 αἰα ποὺ πον δροιξ {μριυ--- 
Βα ἅ065 ποῦ τηθηζίομ 8 ον παίνα ΘΟΙΠΕΓΥ, εἰ Π6υ, 
ΠΟΙ͂ ΤΩΔΩΥ͂ ΟἾΠΘΡ ἰῃϊηρ8---αὖὐ γαῖ. νου] ΟὯ6 88 Ὺ 
Ὁπαὸ Ηογοῦ ἱπουρηΐ ὑῃ6 ὑδϑι- πον ἔδοϊθ 6 Γα 
ποῦ ψουῦ ταθη οηίηρ ἴο ὑπο86 ψηοῸ αἰγοδαν πον 
ὑ στη. 

28. Ἐκ υλ}}ν υπ͵υδὺ 18 ὑΠ 6 Γεργόδοῖρ 6 Ὺ οαδὺ ΡΟῚ 
ΗοτμδΥ ἴῃ {πε τηδίΐζοῦ οὗ ἴμη6 ἰβ]απα οὔ Ῥῇδιοβ, 
Ὀδοδυβθα μα βᾶγ8 ὑπαὺ ἰδ ἴθ. ἴὴ [6 ρθη 568 ---ἃβ 
ὑπουρῇ Πα 58614 {18 ἰπ Ἰρῃογαποα Ομ [86 ΘΟΠΙΓΔΓΥ, 
οΩδ τηϊρῃΐ 86 ὑπαὶ 5πἰαϊουηθηὺ ἃ5 Ὀθαυηρ νυ 55. ἴο 
6 ἔδοϊ [Πα ποὺ ομς οὗ 6 ὑπίηρο ψ ὨΙΟἢ ψὰ Πᾶνα 
7υ5ῖ Ῥδθη ταὶ κίηρ δρουῦ τεραγαϊηρ Εργρὶ ψ85 υπ- 

1 ΠῊς Αὐ]δηῦϊο Οοσθϑῃ. 
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2 ’ Α Ἁ Αἱ {4 δ᾽ Ἃ « ᾿ ἀρτίως περὶ τὴν Αἴγυπτον. γνοίης ὃ ἂν οὕτως 
9 ἣ δὲ ζω ε ’ 4 Ὁ ὃ ’ ᾿ 

ἀλαζὼν δὴ πᾶς ὁ πλάνην αὑτοῦ διηγούμενος 

τούτων δ᾽ ἦν καὶ ὁ Μενέλαος, ὃς ἀναβεβηκὼς 
μέχρις Αἰθιόπων ἐπέπυστο τὰς ἀναβάσεις τοῦ 
Νείλου καὶ τὴν χοῦν, ὅσην ἐπιφέρει τῇ χώρᾳ, καὶ 
τὸν πρὸ τῶν στομάτων πόρον, ὅσον ἤδη προσχώ- 

[φ. [τὰ , 

σας τῇ ἠπείρῳ προστέθεικεν, ὥστε εἰκότως ὑπὸ 
“ “5Πα΄ἪἪτ Ἁ ν᾿ Ψ 3) ἊὉ τοῦ Ἡροδότου καὶ τὴν ὅλην Αἴγυπτον. τοῦ ποτα- 
““ ἴω Ἁ 3 1 Α Ψ ᾽ μοῦ δῶρον λέγεσθαι" κἂν εἰ μὴ ' τὴν ὅλην, τήν γε 

ὑπὸ τῷ Δέλτα, τὴν κάτω χώραν προσαγορευο- 
[4 

μένην. ἱστόρησε δὲ καὶ τὴν Φάρον πελαγίαν 
οὖσαν τὸ παλαιόν: προσεψεύσατο δὴ καὶ τὸ 

’ ,ὔ 
πελαγίαν εἶναι, καίπερ μηκέτι πελαγίαν οὖσαν. 
ς “ ε Α σ 3 
ὁ δὲ ταῦτα διασκευάζων ὁ ποιητὴς ἦν ὥστ᾽ ἐκ 

’ 3 ’ Φ Ν Ν 3 7 Ψ Ν 

τούτων εἰκάζειν, ὅτε καὶ τὰς ἀναβάσεις ἥδει καὶ 
“ “ Ἂ τὰ στόματα τοῦ Νείλον. 

24, Ἣ δ᾽ αὐτὴ ἁμαρτία καὶ περὶ τοῦ ἀγνοεῖν 
Ν 3 Ἧ δ Α “ 3 ’ ᾽ τὸν ἰσθμὸν τὸν μεταξὺ τοῦ Αἰγυπτίου πελάγους 

καὶ τοῦ ᾿Αραβίου κόλπου καὶ περὶ τοῦ ψευδῶς 
λέγεσθαι 

Αἰθίοπας, τοὶ διχθὰ δεδαίαται ἔσχατοι ἀνδρῶν' 
(Οά. 1. 23) 

καὶ γὰρ τοῦτο ἐκείνου λέγοντος καλῶς, ἐπιτιμῶσιν 
οἱ ὕστερον οὐκ εὖ. τοσούτου γὼρ δεῖ τοῦτ᾽ ἀληθὲς 
εἶναι, τὸ ἀγνοεῖν Ὅμηρον τὸν ἰσθμὸν τοῦτον, ὥστε 
ἐκεῖνον μέν φημι μὴ εἰδέναι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀ ἀπο- 
φαίνεσθαι ἄντικρυς, τοὺς δὲ γραμματικοὺς μηδὲ 

1 τε, Οογϑὶβ ἀο]θύθ8, δἴϊον μή; Μοίποϊκο ζο] νην; Ο. ΜΆΠοΥ, 
Α. ΜΊΠον, ρργονίῃρ. 
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ΟσΕΟΟΘΟΒΑΡΗ͂Υ, :. 2. 23-24 

Κηόνῃ ἴο {ΠΕ ροεῖ. Υοιυ τϊρῃΐϊ σοηνίπος γουγβοὶῇ οὗ 
10 ἴῃ 186 ἔὈΠ]ονηρ ΨΑΥ : Ενευυροαν ψῇο {6115 {πε 
βύουυ οὗ 15 ονῃ ὑγᾶνε]β 15 ἃ Ὀσασρατχῦ; ἴο {Π158 1858 
βεϊοησεα Μεμεΐδυβ, νο μδα δβοεπᾶάθδα ἴΠ6 Ν1]Ὲ 85 
[αν 85 Ἐπ ϊορία, μα δα Ὠεαγὰ δρουΐ ὑπὸ ἱπυπα δῦ οη5 
οὗ ἴῃς ΝΙῈ δπὰ {πδ6 χυδηῦ τ οὗὨ 411ν 18] 501] τ ῃῖο ἢ 
[86 τῖνεν ἀδροβὶϊβ ροὸῦ ἴδ οουπίγγ, )δπα ἀρουὺΐ ἐπα 
Ιαῦρε εχίθπὶ οὗ ἰδθυυϊοτυ οὐ 15 τουῦηδβ ψ ῃ ὶο ἢ {π6 
τῖνον δά Δ]γεδαυν δα δα ἴο [6 οοπίϊπεπί ὈΥγ 51:Πἰπρ 
-80 ὑμαὺ Ηεδτγοαοῖιβ1 ψὰ5 αυϊῖε τὶρῃῦ ἴῃ βαγίῃηρ ὑπαὶ 
ἴΠ6 νῃο]ς οὗ Εξργρὶ 5 “ἃ νἔᾳ οὗ ὑπῈ Εἶνεσ ΝΙ]ε᾿᾿; 
Δα ὄνϑη 1 [15 ἰ5 ποῦ σὰς οὗ 1ῃ6 ψβο]ὲ οἵ Ἐργρὺ, 
ἰδ οογίαϊν ἰβ ἔσὰθ οὗ ἰπε ραγὺ δἰργδοεα Ὦγ {δε 
Ποῖα, ψ ΐο ἢ 15 ο4115α ον εν Ερσγρῦ ; ἀπὰ Μεπεοῖδιβ 
γγα5 ἰ0]α {Πδὺ ὑπ 8]δπά οὗ Ῥμδγοβ ῃδα ὕῬθϑῃ “" ἴῃ {6 
ΟΡΘἢ 868 ἴῃ δηοϊθηΐ {πη68 ; 50 με ἴδ] βεὶν δα δα ὑπαὶ 
ἰδ νγᾶβ 5111} “ἴῃ Π6 Ορεῃ 5868, δἰ πουρὴ [Ὁ νγὰβ πὸ 
Ἰοηοῦ “ἴῃ ὉΠ 6 ΟΡβη 868. ΕΒοννου, Ὁ ννὰ58 ὑΠ6 ροοὶ 
ψὴο οαἰδρογαῖεα {Π]8 δἴοσυ, δῃηά ἐπογεΐοσε ἴτγομπι 
ἴδ νῷ τῶδὺ οοπ͵]δοῖυγα ἐμαὶ ΗοΙΟΥ πον δρουΐ 
116 ἱπυπάαϊϊοηβ οὗ [6 ΝΙ]6 δηὰ δρουΐ 15 τηουΐῃβ ἃ5 
ν6]}. 

24. 1 Ἴ16 58Π16 μϊϑῦα Κα 15 δα 6 ὈΥ ἴῃο86 ψγῆο βᾶγ ὑμαὺ 
ΗοποΡ 15 ποὺ δοαυδίηϊεα νἱἢ ὑΠε ἰβῦγμαβ ὑμπαῦ 1165 
ρμεύνεθῃ {μὲ Εργρίίδη 868 δηα ἴΠδ Ασαδίδηῃ Οὐ], ἃπα 
ἐπᾶΐ 6 18 1ἢ ουτοῦ ἤδη ἢ Βρεδκβ οὗ “με ΕΠ ορ δ ἢ 5 
παῖ δῖα βυπάοσγεα ἴῃ ὑνδίη, ὑπ6 ἐγ ουτηοβὺ οὗ τθη.᾿" 
Μεὰ οὗ Ἰαΐεσ ὑϊπλθβ δὲ ψτοηρ ἤθη ὕπο σΕηΒυσα 
ΗοτμοῚ ἴον βαγίηρ ὑμαῖ, ἴον ἰὐ ἰ5 σοσγεοῖ. [πᾶάβεά, ἴΠ6 
ΤΟρτόδοῦ ὑμπαῦ ἩοΙηδΥ 15 ἱρηοτγδηῖ οὗ [ἢ}15 ἰβί πηι18. 15 
850 δ ἴσοι ὑεΐῃρ τι, ὑμαῦ 1 αἴἴττη ποὺ ΟὨΪΥ {πὶ ἢς 
Κηοννβ δρουΐ 1, θαῦ ἰῃαῦὺ 6 ἀοβοῦθεθ Ὁ 1ἴπ ΘΧΡΓΘ58 
ἴδυτωβ, 8ηἃ ὑπαὶ [ῃ6 φ,δι τ δ 88 Ὀαρὶπηΐπρ ψἹἢ 

1: Ἠογχοά. 9. ὅ. 
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λέγοντος ἐκείνου αἰσθάνεσθαι ἀπὸ ᾿Αριστάρχου 
ἀρξαμένους καὶ Κράτητος τῶν κορυφαίων ἐν τῇ 
ἐπιστήμῃ ταύτῃ. εἰπόντος γὰρ τοῦ ποιητοῦ" 

Αἰθίοπας, τοὶ διχθὰ δεδαίαται ἔσχατοι ἀνδρῶν, 
(θά. 1. 38) 

περὶ τοῦ ἐπιφερομένου ἔπους διαφέρονται, ὁ μὲν 
᾿Αρίσταρχος γράφων, 

οἱ μὲν δυσομένου Ὑπερίονος, οἱ δ᾽ ἀνιόντος, 

ὁ δὲ Κράτης, (04:1; Β.. 

ἠμὲν δυσομένου Ὑπερίονος, ἠδ᾽ ἀνιόντος, 
(θα. 1. 24) 

οὐδὲν διαφέρον πρὸς τὴν ἑκατέρου ὑπόθεσιν 
οὕτως ἢ ἐκείνως γράφειν. ὁ μὲν γάρ, ἀκολουθῶν 
τοῖς μαθηματικῶς λέγεσθαι δοκοῦσι, τὴν διακε- 
καυμένην ζώνην κατέχεσθαί φησιν ὗὑ ὑπὸ τοῦ ὠκεα- 
νοῦ" παρ ἑκάτερον δὲ ταύτης εἶναι τὴν εὔκρατον, 
τήν τε καθ᾽ ἡμᾶς καὶ τὴν ἐπὶ θάτερον μέρος. 
ὥσπερ οὖν οἱ παρ᾽ ἡμῖν Αἰθίοπες οὗτοι “λέγονται 
οἱ πρὸς μεσημβρίαν κεκλιμένοι παρ᾽ ὅλην τὴν 
οἰκουμένην. ἔσχατοι τῶν ἄλλων παροικοῦντες τὸν 
ὠκεανόν, οὕτως οἴεται δεῖν καὶ πέραν τοῦ ὠκεανοῦ 
νοεῖσθαί τινας Αἰθίοπας ἐσχάτους τῶν ἄλλων 
τῶν ἐν τῇ ἑτέρᾳ μὐ τ μεμιν, παροικοῦντας τὸν αὐτὸν 
τοῦτον ὠκεανόν' διττοὺς δὲ εἶναι καὶ διχθὰ δε- 
δάσθαι ὑπὸ τοῦ ὠκεανοῦ. προσκεῖσθαι δὲ τὸ 

ἠμὲν δυσομένου Ὕπερίονος, ἠδ᾽ ἀνιόντος, 
(Οθα. 1. 24) 

ὄτι τοῦ Ζωδιακοῦ κατὰ κορυφὴν ὄντος ἀεὶ τῷ ἐν 
1 ἀρξαμένους, Η. ΚΑΙ θηροτα ἰηβογύβ, αἴῦον ᾿Αριστάρχου. Τῦ 15 

ἰηβογῦθα ἴῃ ὕμ8 τηϑΡρίη οὗ ῳ ““ βεοουμάδ τηδη᾽ αἴΐεσ Κράτητος. 
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ΟΕΚΟΟΒΑΡΗΥ, :. 2. 24 

Αὐιβίδγομυβ δῃὰ (τγαΐεϑ, {με Ἰεδάϊησ Ἰἰρηῦθ πὰ {ἴῃς 
βοίθποα οὗ οὐ οίθυη, θνεη ὑμπουρὴ ΗοιηδΓ βραϑαῖκα οὗ 
ἴ0, ἀο ποῦ ρεύοελνα ὑπαῦ ἢς ἄοεβ. ΤῇῆὰῈ ρμοοὺ 885: 
“Ἅ1τῃ6 ΕΠΗϊορίδηβ ὑπὰῦ ἃγὰ βυπάσγεα ἰπ ὑψαΐίῃ, ὑπ6 
ἰαυυ βευτηοϑῦ οὗ τηθη. Αγρουΐ {πὸ ποχὺ νϑῦβε ἔπεγα 15 
ἃ ἀΠΠ σεηοα οὗ ορϊῃΐοη, Αυβίαγου5 ψυ  ]ρ’ : “ Δα ρ; 
5016 Ψ Βογα Ηγρουῖοη 8βεἴϑ, πα βοηθ ΨΏΘτα Πα σἱβαϑ ᾿᾿; 
Ῥυῖ Ογαΐδβ : “ δριαἰπρ θοῦ ψῃοτε Ηγρεοσγίοῃ βεὶβ δπα 
Ώετα 6 γίβθβ. Ὑεῖῦ 80 [ὯγΓ δ8 πε απδϑίίϊοῃ δἷ 
5886 15. σΟΠΟΘΙΏΘΩ, 1Ὁ τᾶ κο5 ἢ0 αἰ θθηοο νοῦ  Υ 
γοὰ ψυῖϊε ἰπ6 νεῖβα ὁομῈ ψΨἂῪ οὐ ὑῃε οἴμευ. ΕῸΥ 
Οτγαΐεβ, [Ὁ]ονίησ 6 τηθτα ἴοστη οὗ τωδὺποιμδίϊοδὶ) 
ἀευλοπδίσγαϊϊοη, 8805 ὑπδαῦ {πὸ ἰοιτα Ζοπθ ἰδ 
““ οουρ Θά 1 Υ Οοδδπιβ δπα ὑπαὶ οὐ ΟῚ] 514 65 οὗ 
115 Ζοὴ6 δῖα Π6 ᾿ειηρογαῖθ Ζοπθβ, [ἢ6 ομδ ὑεΐῃρ 
ΟΠ ΟἿΓ 5166, ψ 16 ὅπ οὔποὺ 15. οὐ ὑπ6 οὐδεν δας οὗ 
ἴ., Νον, 78ὺ 85 π686 ΕΗ ορίδηβ ου Οὐἵ᾽ 546 οἵ 
Οὐοόδῆυβ, ΨῃῸ ἔδοα 116 βουδῃ ἐπγουρσμουΐ [Π6 Ψ]0]8 
Ἰδηστῃ οὗ {πεῸ μηδ ϊεα νοῦ], ἀγα ο8116α {Π6 πηοβὲ 
τεπιοΐα οὗ δ ὁπ σγοὺρ οὗ ρβορ]δ8, βίποθ ὑμεν αννε]]} 
ΟΠ ὑπ6 βῇοσϑ οἵ Οοθδημΐ8, 50 ἴοο, Οταῖθϑ ὑπ] ηΚ5, νγῈ 
τηυϑὺ οοποαῖνα ὑμαὺ οὐ {πῸ οὔδεὺ 546 οἵ Οσδδηιβ 
4180 ὕπϑγα δύδ οογίαϊῃ ΕἸορίδηβ, Π 6 τηοβϑὺ γϑιηοῖὶθ 
οὗ 1Ὁῃ6 οὐμὸῦ ρυοὺρ οὗ ρβορὶεβ ἰπ ἴῃς ἰδιηρογαῖα 
ΖΟΏΘ, βίῃσε μεν ἄν }}] οἢ {Π6 5ῆογες οὗ {18 58 1Π16Ὲ 
Οὐςδδηὰϑ; δηα ὑπαὶ ὑΠΕ6Ὺ 6 ἰῃ ὕνο ρ,ΟῸΡ5 πᾶ 816 
“ς Ῥῃ ΠαἀοΓοα ἴῃ ὑνγαίη ᾿ ὈὉῪ Οοδδπυβ. Ηομλενῦ 8665 {116 
ψοτᾶβ, ““Δϊαησ οΐ ψοτα Ηγνροσίοη βεῖβ δῃὰ 
ψ Βοτα 6 γτίβοϑϑ,᾿ θδθοδι86, ἱπαϑιθ 6} 85 δε Τα] εβυϊαὶ 
Ζοάϊδας ἀΙτναΥ5 1165 ἰῃ {με Ζεη ἢ} ἀρονε [8 ΘΟΥ̓ΓΕΒροΠ ἴῃ 

1 ἘὸῸΡ ὑΠ6 ῬΌΓροβοβ οὗ ἀδηγομβύγαυϊοη ταῦθα ἰάθη θα ὑΠ6 
Ἰτϊΐβ οὗ Οοϑδηιβ νυ] ὑμοβο οὗ ὑΠ6 ὑοῦ ΖΟΏΘ, δὴ ϑθβυρ- 
ὑϊοη ΘΟ ἢ ̓χὰ8 ποῦ δὐγ] οὐ] ὑσαθ. 
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“ ἔοι [ον 3) 
τῇ γῇ Ζωδιακῷ, τούτου δ᾽ οὐκ ἐκβαίνοντος ἔξω 

κι 3 ᾿ ο»"ὦ “Ὁ ᾽ὔ 3 7 Ἁ 
τῆς Αἰθιόπων ἀμφοῖν τῇ λοξώσει, ἀνάγκη καὶ τὴν 
πάροδον τοῦ ἡλίου πᾶσαν ἐν τῷ πλάτει τούτῳ 
νοεῖσθαι, καὶ τὰς ἀνατολὰς καὶ τὰς δύσεις συμ- 
βαίνειν ἐνταῦθα ἄλλας ἄλλοις καὶ κατ᾽ ἄλλα ἢ 
ἄλλα σημεῖα. εἴρηκε μὲν οὕτως, ἀστρονομικώ- 
τερον νομίσας" ἦν δὲ καὶ ἁπλούστερον εἰπεῖν 
αὐτὸ σώξοντα τὸ οὕτω διῃρῆσθαι δίχα τοὺς 

’ 

Αἰθίοπας, ὡς εἴρηται: ὅτε ἀφ᾽ ἡλίου ἀνιόντος 
3 “Ὁ Ὁ) 

μέχρι δύσεως ἐφ᾽ ἑκάτερα παρήκουσι τῷ ὠκεανῷ 
Αἰθίοπες. τί οὖν διαφέρει πρὸς τὸν νοῦν τοῦτον 
Ἁ Γ 3 “Ὁ ῳ ϑ9.ϑ δ 4 ἌἍ ς 3 ’ 

ἢ οὕτως εἰπεῖν, ὥσπερ αὐτὸς γράφει, ἢ ὡς ᾿Αρί- 
σταρχος, 

οἱ μὲν δυσομένου Ὑπερίονος, οἱ δ᾽ ἀνιόντος; 
(Θά. 1. 34) 

καὶ γὰρ τοῦτ᾽ ἐστι καὶ πρὸς δύσιν καὶ πρὸς 
ἀνατολὴν ἐφ᾽ ἑκάτερα τοῦ ὠκεανοῦ οἰκεῖν. ὁ δ᾽ 
᾿Αρίσταρχος ταύτην μὲν ἐκβάλλει τὴν ὑπόθεσιν, 
δίχα δὲ μεμερισμένους οἴεται λέγεσθαι τοὺς καθ᾽ 
ἡμᾶς Αἰθίοπας, τοὺς τοῖς “Ελλησι πρὸς μεσημ- 
βρίαν ἐσχάτους. τούτους δὲ μὴ μεμερίσθαι δίχα, 
ὥστε εἶναι δύο Αἰθιοπίας, τὴν μὲν πρὸς ἀνατολήν, 
τὴν δὲ πρὸς δύσιν: ἀλλὰ μίαν μόνην, τὴν πρὸς 
μεσημβρίαν κειμένην τοῖς “ἔλλησιν, ἱδρυμένην 
δὲ κατ᾽ Αἴγυπτον. τοῦτο δὲ ἀγνοοῦντα τὸν ποιη- 
τήν, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα ὅσα εἴρηκεν ᾿Απολλό- 

1. παρήκουσι, [δ τεδαϊηρ οὗ ΑΟλὲ Μ5Κ., Μδάν!ρ ΔΡρδυθῃῦν 
Ῥγοΐουβ ὕο παροικοῦσι. 
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ΘΟΕΟΘΟΒΑΡΗΥ, :. 2. 24 

Του Ἔϑ 14] Ζοαΐδς δ πα ᾿Πδϑηι ἢ 8ἃ5 {με Ἰαἴίον 6065 ποῖ 
ὈΥ τϑᾶβθου ὁΐ [5 ΟΡ] αυϊῦ  οχίοπα ουϊθῖάς τῃ6 
ἰουγ οΥΥ οὗ ὑπὸ ὕνο ΕΠϊορίαβ, γα τηυϑὺ οοησαῖνα 
[μᾶῦ ἴῃς δηὐγα γανοϊυϊίοη οὗ {π6 δ ἰδκοβ ρμἷδος 
ψὶΠἶἰ ἴῃς να οὗἁὨ {115 οο] οϑυϊαὶ ζοηθ, δα {παῖ 15 
Υἰβίηρδ δπα ἢΪ5 βεϊ πρϑ ἴα ρἷδοθ μογεΐῃ, ρρεδιίηρ 
ΑἸ γθαεν ἴο αἰεγεπῦ ρθορ]65, δηα πον ἰῃ ὑΠ]15 β'ρῃ 
ΔΠα πον ἰῃ ὑμαῖ. ϑᾳςῃ, ἔΠδη, ἰΒ [πΠῸ εἐχρδηπαύίοη οὗ 
Οταΐθβ, ψο οοποοίνος οὗ 6 τηδύῖζοσ ταῖῃοῦ 85. δῇ 
ΔϑιΤΟ ΠΟΙ Υ ; θαΐ 6 τηϊρσὐ να ρα Ὁ ΤΟΥ 511 }Ρ]γ--- 
5111} βανίηρ ἢϊδ ροϊηὺ ὑμπαῦ [5 ψγὰ5 ὑῃ6 56 η86 ἰῇ ψ ὨΙοἢ 
τῆς ἘΠΗϊορίδη5. ἃτα ““ βυπάσδγεα ἴῃ ὑναίη, 8ἃ5 ΗΟΥΔΟΘΥ 
45 βἰαϊθα---ΠΔΙ 6 ]γ, ὈΥ ἀεοϊαγίηρ ὑπαὶ ὑῃ6 ΕΠΒΙορί δ 5 
βίγεΐοι δοηρ θοΐἢ βΒῆογε οὗ Οοδαπαβ ἔγοσῃ ἴΠ6 τὶ βίη 
ἴο πε βδουῦτθπρ οὗ {πΠῸ δὰ πη. νμαῖ αἰ δγεποθ, 1 88γ, 
ἄο65 1 τηδκα ψ ἢ ταϑρθοῦ ἴο {Π||8 ὑπουρσμῦ νι ϑῖ 6 Γ 
να τοδὰ ἰῆθ νεϑῖϑθθαὸ 85 Οτδαΐο ντῖϊοθ ἰδ, ΟΥ 85 
Αὐ᾽ βίου 4068---“ ΔρΙαϊησ βοὴ ψοσα Ηγρογίοη 
Βαῖβ δηα βϑοὴβ ψΨηοΓα ἢ γτἱϑδοβ δ ΕῸΥ ὑἢϊ5, ἴοο, 
τη 6 8η5 ὑπαὺ ΕΠΗΙορίδη5 ᾿νε οὴ οΐῇῃ 5146 5 οἵ ΟἿδδημ8, 
βοΐ ἰοναῖὰβ ὑβεῈ νεϑῦ δῃα ἰοναγάθ Π6 δδϑῦ. 
Βυῖϊ Αγ δίδγοῃιυβ τα͵]θοὺβ ὑῃΠ18 Ὠγροῖεβϑὶβ οὗὁἨ Οτδῦββ, 
δὴ {πη κ8 ὑπαὶ [Π6 ρξορὶς τεξεσγεα ἴο 88 αϊνι δα 
“ἴῃ ἔνναΐη ᾿ ἅτ ἴῃς ἘΠΠΙορίδη5 ἰῃ Οὐ ρᾶγΐ οὗ {Π6 
νοῦ, πδιλοὶν, ὕποβε ὑμαῦ ἴο ὑῃ6 Οὐθεκβ γα τηοϑὺ 
γΤοιλοῖΐα οὐ {πε βουΐῃ : θυΐ Πα ΠῚ κΚ5 [ἢ 656 ἅγὰ ποῖ 50 
αἀϊν6α “ἴῃ ὑνναὶῃ ᾿ ὑπμαὺ {ποτὲ ἃῦὲ ὕνο ΕΗ] ορί 88, 
ἴΠ6 ομϑ ᾿γίπρ ἴονγαγαβ [πε εαϑὺ δπα ἴῃς οὔμοὺ ᾿ονναγαβ 
πε νεϑῖ, θαϊ {Ππᾶῦ ἔΠ6 γα 18 δῦ οηθ, [Π6 οπα {μδῦ 1168 
βου οὗ μ6 αγὐεοκβ ἃπα 15 βἰζυδϊεα δἱοπρ Εργρῖ ; 
8δηα ἢς ὑπίηκ8 ὑπαὶ {πὰ ροεῖ, ἱσπογδηΐ οὗὨ {8 ἔδοΐ, 
͵υδὺ 8ἃ5.6 νγὰβ Ἰρῃοσδηῖ οὗ ὑποβα οὐδοῦ τηαϊίευβ  Β] ἢ 

1. (οτηρϑγθ Ὁ} ΟὈ]ϊααἰῦν οὗ 86 ϑοϊρυὶς "--- 1 ἢ 15 ἢονν 
δρουῦ 232". 
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δωρὸς ἐν τῷ περὶ Νεῶν καταλόγου δευτέρῳ, 
καταψεύσασθαι τῶν τόπων τὰ μὴ ὄντα. 

26. Πρὸς μὲν οὖν Κράτητα μακροῦ λόγου δεῖ, 
καὶ ἴσως οὐδὲν ὄντος πρὸς τὰ νῦν. ᾿Αριστάρχου 
δὲ τοῦτο μὲν ἐπαινοῦμεν, διότι τὴν Κρατήτειον 
ἀφεὶς ὑπόθεσιν, δεχομένην πολλὰς ἐνστάσεις, 
περὶ τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Αἰθιοπίας ὑπονοεῖ γεγονέναι 
τὸν λόγον' τὰ δ᾽ ἄλλα ἐπισκοπῶμεν. καὶ πρῶτον 
ὅτε καὶ αὐτὸς μικρολογεῖται μάτην περὶ τῆς 
γραφῆς. καὶ γὰρ ἂν ὁποτέρως 5 γράφηται, δύ- 
ναται ἐφαρμόττειν τοῖς νοήμασιν αὐτοῦ. τί γὰρ 
διαφέρει λέγειν ἢ οὕτως, “ δύο εἰσὶ καθ᾽ ἡμᾶς 
Αἰθίοπες, οἱ μὲν πρὸς ἀνατολάς, οἱ δὲ πρὸς 
δύσεις, ἢ οὕτως, “καὶ γὰρ πρὸς ἀνατολὰς καὶ 
πρὸς δύσεις"; ἔπειθ᾽ ὅτι ψευδοῦς προΐσταται 
δόγματος. φέρε γὰρ τὸν ποιητὴν ἀγνοεῖν μὲν 
τὸν ἰσθμόν, τῆς δὲ κατ᾿ Αἴὔγυπτον Αἰθιοπίας 
μεμνῆσθαι, ὅταν φῇ" 

Αἰθίοπας, τοὶ διχθὰ δεδαίαται" (θά. 1. 23) 

πῶς οὖν; οὐ διχθὰ δεδαίαται οὕτως, ἀλλ᾽ ἀγνοῶν 
οὕτως εἴρηκεν ὁ ποιητής ; πότερ᾽ οὐδ᾽ ἡ Αἴγυπτος, 
οὐδ᾽ οἱ Αἰγύπτιοι ἀπὸ τοῦ Δέλτα ἀρξάμενοι μέχρι 
πρὸς Συήνην ὑπὸ τοῦ Νείλου δίχα διήρηνται, 

οἱ μὲν δυσομένου Ὕπερίονος, οἱ δ᾽ ἀνιόντος ; 
(θα. 1. 34) 

τί δ᾽’ ἄλλο ἡ Αἴγυπτός ἐστι πλὴν ἢ ὃ ποταμία," 
3 ’ Ν., [Ὰ [4 9 4,32 «Ὁ ’ σ΄ ἣν ἐπικλύζει τὸ ὕδωρ; αὕτη δ᾽ ἐφ᾽ ἑκάτερα τοῦ 

1. ἐπαινοῦμεν, ΟοὈοῦ, ἴον ἐπαινῶμεν. 
3 ὁποτέρως, ΟογΓδΐδ, ἴογῦ ὧς ἑτέρως ; Ο. ΜΏΠΟΣ ΔΡΡγονίῃς. 
8 πλὴν ἥ, Οοτδίθ, ἴογ πλὴν ἡ ; ατοβικυγά, ΕΟΥΡίρον [ΟΠ] ον ίῃρ,. 

116 
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Αρο]]οάἄοτιιβ 85 τῃθηθοπεα ἴῃ {Π6 βϑοοπα Ροοὸκ οὗ 
15 ψοῦκ δου ]εα “Ομ {με Οδΐαϊίοσαθ οὗ δ858105,᾿" 
1018 ψνμὰῦ ψὰθ ποῦ ἔσὰθ δρουῦΐ ἴῃ6 τερίοηβ ἴῃ 
φισϑιίοη. 

2δ. Τὸ τΤΕρΙῚγ ἴο ναῖε ψουἹα τεαυΐγα ἃ Ἰοηρ α15- 
οουγβθ, ψ ΏΙοἢ μου] ρου μὰρ5 θὲ ἰγγεϊανδηῦ ἴο ΤΥ 
Ργδδθηῦ ρυσροβθα. Α5 ἔον Αυιβίδγομυβ, 1 ἄρρτγονα οὗ 
Ηΐγα ἴῃ 115, ὑμπαῦ 6 τε͵εοὺβ [6 Ὠγροίμεβὶβ οὗ Οταῖεβ, 
ΜΉΘ 156 ΟρΘ ἴο Ἰδην Οβ]εοϊίοηβ, δπα 'πο] 1} 685 ἴο 
1ῃς νίονν {πδὶ πε ννογάβ οὗ ΗἩουηοῦ ἢᾶνε τγοΐεγεησα ἴο 
ουν ΕΠΠορία. Βαυΐ Ἰεὖῦ 8 Ἔχαιηΐης Αὐβῦαγοαβ οἢ ὑΠ 6 
οὗμοὺ ροϊηῖβ; δηά, ἰὼ ὑπ6 ἢγδὶ ρίαοε, ἴδκα ὑμα ἔδοὶ 
ῃδὺ 6 ἴοο ἱπάυ]ραβ 'ῃ ἃ ρεϊῦυ δπα ἔγυ] 655 αἸβουββίοη 
οὗ {πε ἴαχὶ. Εὸγν 1ἔ πες νεῦβε θὲ νυτίεπ ἴῃ οἰ ον οὗ 
{πῸ ὕννγο ννᾶγϑ, ἰῦ οδῃ ἢὐ ἢϊβ ὑμπουρὶῦ οα ὑπΠ6 5] οί. 
ον ψμαῖ αἰβεγεπος ἀοο5 1 τηᾶκα νμθῦθου ψγῈ 58 γΥ: 
“ΟἿ ΟἿΣ 5146 οὗ Οοδδηὰβ ὑθογα ἃ΄6 ὕψο φγουρ5 οὗὅ 
ἘΠΗΙορίΔη5, ϑοὴς ἰῇ ὕἢδ δαϑῦ δα βοὴβ ἴῃ ὑῃ86 ψεβῖ," 
ΟΥ, ““Ὀοΐῃ ἱπ {Π6 οαϑὺ ἂπᾷ ἱπ ὑῃ6 ψϑϑῦ }΄ ἴῃ {δε 
ΒΕΘΟΠΩ͂ ΡΪδΔο6, Δα ὉΠ6 ἔαοῦ {Πδὺ Ατἰδίαγο 5 ΟΠΔΙΩ ΡΟ. 5 
ἃ [4156 ἀοοϊγχπαε. ΥΥ̓́Θ]], Ἰεῦ ἃ8 βϑιρροβε ὑμαῦ ἴΠ6 ροεῖ 
ἰδ ἱσπογδηῦ οὗ [ῃς οχίβίθπος οὗ ἴπ6 ἰδίμιηιβ, αυῦ ἰ8 
γοξεστίηρ ἴο ὑπΠ6 ἘΠΗϊορία οὐ ἴῃς οοπῆποβ οὗ Εργρὶ 

΄πΠ6η Π6 5ρϑδῖκβ οὗ ““ ΠΗ ορίδπ5 ὑπαῦ 8Γ6 βυπαθγθα ἴῃ 
ὑναΐη." Ὑγμαὺ πο ἢ Ασα ὑπδὺ ποῖ ἴδι8 “ 5υπάεογοα 
ἷπ ὑνναῖπ δ Απᾶα ἀϊα {Ππ ροεῖ τηᾶϊκα ὑπαὺ βἰαϊθπχθηΐ 
ἴῃ ἱρῃμοδῆοαρ [5 ποῖ Εἰργρὶ 4180, ἅτε ποῖ ἴδε 
Ἐργρ ϊδῃ8 8150, ἔγουα {με Π ε]ἴα ὰρ ἴο ὅγεπα, “βυπάθγεα 
ἴῃ ὑνγαίῃ " Ὀγ ἴδε ΝΙ]Θ, ““βδοῖὴθ ψῃετα Ηγυρεγίοη βεὺβ 
Πα βοὴ ψοτα ἢς γίβεβ Ὑγμαῖ ἰ5 Εργρὺ Ρυΐ ἃ 
τὶν ον νά] ον, ψ Π]οἢ ὑΠ6 ψαῦον ἤοοας ἢ Απά ὑπ18 νδ]1δῪ 

4 γῇσος, αἴζογς ποταμία, γδίηοΥ Ὑ15Π65 ὕο ἀο]οία ; Μοίποκα 
ἀο]οῦοθβ ; Βουθίχον ζο]οσίηρ ; Ο. Μύ]Πον ἀρρτγονίην. 
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[οὶ ζω Ν 2 Ἁ ΄ 3 ποταμοῦ κεῖται πρὸς ἀνατολὴν καὶ δύσιν. ἀλλὰ 
μὴν ἡ Αἰθιοπία ἐπ᾽ εὐθείας ἐστὶ τῇ Αἰγύπτῳ καὶ 
παραπλησίως ἔχει πρός τε τὸν Νεῖλον καὶ τὴν 
3 ’ “3 Υ͂ φῳ 7 ᾽ ἄλλην φύσιν τῶν τόπων. καὶ γὰρ αὕτη στενή τέ 
3 Ἁ ν 3 »νὉ .ν “ ἐστι καὶ μακρὰ καὶ ἐπίκλυστος. τὰ δ᾽ ἔξω τῆς 
ἐπικλύστου ἔρημά τε καὶ ἄνυδρα καὶ σπανίως 
οἰκεῖσθαι δυνάμενα, τὰ μὲν πρὸς ἕω, τὰ δὲ πρὸς 
δύσιν κεκλιμένα. πῶς οὖν οὐχὶ καὶ δίχα διήρηται; 

ἢ τοῖς μὲν τὴν ᾿Ασίαν ἀπὸ τῆς Λιβύης διαιροῦσιν 

ἀξιόλογον τοῦθ᾽ ὅριον ἐφάνη ὁ Νεῖλος, μῆκος 
μὲν ἀνατείνων ἐπὶ τὴν μεσημβρίαν πλειόνων 

’ ’ ’ὔ ᾽ [4 ν 7 
ἢ μυρίων σταδίων, πλάτος δέ, ὥστε καὶ νήσους 

’ ἀπολαμβάνειν μυριάνδρους, ὧν μεγίστη ἡ Μερόη, 
τὸ βασίλειον καὶ μητρόπολις τῶν Αἰθιόπων" 
αὐτὴν δὲ τὴν Αἰθιοπίαν οὐχ ἱκανὸς ἦν διαιρεῖν 
δίχα; καὶ μὴν οἵ γε ἐπιτιμῶντες τοῖς τὰς ἠπείρους 
τῷ ποταμῷ διαιροῦσι τῶν ἐγκλημάτων τοῦτο 
μέγιστον προφέρουσιν αὐτοῖς, ὅτι τὴν Αἴγυπτον 
καὶ τὴν Αἰθιοπίαν διασπῶσι καὶ ποιοῦσι τὸ μέν 
τι μέρος ἑκατέρας αὐτῶν Λιβυκόν, τὸ δ᾽ ᾿Ασιατι- 

’ὔ ΓῚ 9 Ἁ Ὰ ἴω ἉΦΔ 3 “ Α 

κόν" ἢ εἰ μὴ βούλονται τοῦτο ἢ οὐ διαιροῦσι τὰς 
ἠπείρους, ἢ οὐ τῷ ποταμῷ. 

260. Χωρὶς δὲ τούτων ἐστὶ καὶ ἄλλως διαιρεῖν 
Ἁ : ’ὔ ’ . 7 τὴν Αἰθιοπίαν. πάντες γὰρ οἱ παραπλεύσαντες 
[ο 4 “Ὁ Ἁ ’ Ψ 3 Ἁ ἌᾺ 3 ΄Ὰ 

τῷ ὠκεανῷ τὴν Λιβύην, οἵ τε ἀπὸ τῆς ᾿Ερυθρᾶς 
καὶ οἱ ἀπὸ τῶν Στηλῶν, μέχρι ποσοῦ προελθόντες 
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Ιῖα5 οὐ Ροΐῃ 5465 οὗ ἰῃς γίνου, ἰονγαγά {Π6 δαβὶ δῃᾶ 
ἰονγαγὰ ἴΠ6 ψεϑὺ. Βυὺ ἘΠΗϊορία 1165 ἀἰγεοῦγ Ρεγοπὰ 
Εσγρὺ δπα ἰὺ 18 δῃδίοροιβ ἰο Εργρὺ ἴῃ ἰζ5 γεϊδυοη 
βοΐ ἴο ἴῃ6 ΝΙ1]6 δπᾶ [ἢ οὔμϑὺ ρῃγοδίοαὶ ομαγδουθγ βυϊοβ 
οὗ 1μ6 ταρίοῃβ ἱπ αυσϑυύίοη. Εν ἰΐ, ἴοο, 15 ΠΑΥΓΟΥ͂Ν, 
Ἰοηξρ, 8π6α βυθρ)]εςοῖ ἴο ἱπυπάαὐομϑ ; δα 1ζ5 ραγὶβ ἰῃδΐ 
16 Ὀθεγοπα ῃς ἐεγυϊζουυ βυρ]εοῖ ἴο ᾿πυπάαϊοηθ ἃγα 
ἀεβεγῖ, νι πουΐϊ νγαΐθυ, δηα Πρ ϊα]6 ΟὨΪῪ ἴῃ βροίβ, 
Ὀοῖῃ οὐ ἴῃς δδϑῦ δῃὰᾶ οἡ με ψεϑὶ. ΟΕ Ἵοουγβα, ὑῇθῃ, 
ἘΠορία 4180 15 ““βυπάδσθα ἴῃ ὑνναίη.᾿ Οὐ, δρϑΐίῃ, 
αἸὰ ἴῃς ΝΙ]Θ βεεηὶ ἱχηροτίδηῦ Ἔσπουρἢ ἴῸΓ ὑποβα ν ΒῸ 
γαῖα ἀτανίηρ ἃ Ὀουπαάδεγ- πὸ Ρεύνθθη Αϑία δηά 
ΓΑ γα ἴο βεῦνε 85 ὑπδὺ θουπαδγυ- πα (βίποςα ἰῃ Ἰδηρ 
ἰζ βγοίΐομῃεβ ἰοναγα ἐῃῈ βουΐῃ [ὉΓ τόσο ὑμβδὴ ἴβῃ 
ὑπουβαηᾶ 5ἰδαϊδ, δπα ἰ5 οὗ βοὴ να ἐμαὶ 1 σοηϊδίη5 
ἰ514π45 ψ ἢ Τϑην ὑπουβαηᾶβ οὗ ἱπηδθίϊδηῖϊβ, ὑμα 
Ἰαγρεβὺ οὗ ψ ῃοἢ 18 Μεσγοῦ, ὑμε τϑϑίάθηος οὗ ἴῃς Κίῃρ 
δα [ἢ6 τρεΐσορο δ οὗ {πὸ ΕἸ ορί 85) δια γεῦ νγἃ8 
ποῦ ἱπηρογίδηῦ δπουρσἢ ἴο ““βϑυπάογ᾽ ΕἸΗϊορία 561} 
“ἴῃ ὑναϊη Απᾶ ἐγ αγήοσθ, ὑΠ6 οὐ ἶο5. οὗ [Π6 
ἴθ ΨἘΟ τηδῖα με Εἶνε ΝΠ] {Π6 Ὀουπάδτγυ-} π6 
μεῦν θη {Π6 σοηδἰπαηΐβ Ὀγηρ ὑῃ15 ἀραϊηδὶ ᾿ΠθῚ 88 
ὑΠπεὶνγ τηοϑὺ βουϊουβ οὔδγρθ, ὑπαὶ ὕπου αἰἰβιθιθ  Υ 
Ἐργρὶ δῃα Εἰηϊορία, δὰ ὑπμαὺ παν γθοκοὴ ομς ρμᾶτΐ 
οὗἩἨ ἐδοὴ σου ἴο [ὐῦγα ἃπα οἣς ρεαῖΐ ἴο Αβἰδᾶ; οὗ 
ὑπαῖ, 1 ὙΠδγ ἀο ποῖ ν]5]} βιο ἢ αἰβηλθιαθοστηθηΐ, 6 ἢ 
ΕἰΠῈΡ ὑμῈγ ἀο ποῖ αἰνίάς {πδ οοπεϊπεπὶβ αὖ 411, ΟΥ 
ΕἾβε ἀο ποῖ τῃρᾶκε ἴπ6 τῖνον [6 θουπάδγυ- "16. 

26, Βυαὶ ΕϊΠορία τᾶ θὲ αἰϊνίἀεα ἱπ 5101} δηοῦπον 
γΑΥ, αυΐϊξε ἀρᾶτὶ ἔγοτη {181 ΕῸΣ 4}1} ἔποβα ψῆο πᾶνε 
τηδᾶα οοδϑύϊηρ-νογαρ 68 οἡ ἢ 6 οοαδῃ ΔΙοηρ ὕΠ6 5ΠΟΓ68 
οὗ Τῆργα, ν οῦμεν ὕπογ βδἰαγίθα ἔγοτη ἴῃ6 Εβα 568 ΟΥ 
ἔγοι ἴῃς Ῥ᾿]ὰγ5 οὗ Ηδγδο]θβ, Ἰνναγθ ἴαγπεα Ὀδοκ, 
αἴτεον ὕΠ6Ὺ 8Δ)α δΔανδηςσεα ἃ οογίδίῃ αἰϊδβίδπος, ρεσδυβα 
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εἶτα ἀνέστρεψαν ὑπὸ πολλῶν ἀποριῶν κωλυό- 
μενοι, ὥστε καὶ πίστιν κατέλιπον τοῖς πολλοῖς, 
ὡς τὸ μεταξὺ διείργοιτο ἰσθμῷ" καὶ μὴν σύρρους 
ἡ πᾶσα ᾿Ατλαντικὴ θάλασσα, καὶ μάλιστα ἡ 
κατὰ μεσημβρίαν. ἅπαντες δὲ οὗτοι τὰ τελευταῖα 
χωρία, ἐφ᾽ ἃ πλέοντες ἦλθον, Αἰθιοπικὰ προση- 
γόρευσαν καὶ ἀπήγγειλαν οὕτως. τί οὖν ἄλογον, 
εἰ καὶ Ὅμηρος ὑπὸ τοιαύτης ἀκοῆς ἀχθεὶς δίχα 
διήρει, τοὺς μὲν πρὸς ἀνατολὴν λέγων, τοὺς δὲ 
πρὸς δύσιν, τῶν μεταξὺ οὐ γινωσκομένων, εἴτε 
εἰσὶν εἴτε μὴ εἰσίν; ἀλλὰ μὴν καὶ ἄλλην τινὰ 
ἱστορίαν εἴρηκεν παλαιὰν "Εφορος, ἡ οὐκ ἄλογον 
ἐντυχεῖν καὶ Ὅμηρον. λέγεσθαι γάρ φησιν ὑπὸ 
τῶν Ταρτησσίων Αἰθίοπας τὴν Λιβύην ἐπελθόντας 
μέχρι Δύρεως τοὺς μὲν αὐτοῦ μεῖναι, τοὺς δὲ καὶ 
τῆς παραλίας κατασχεῖν πολλήν' τεκμαίρεται 
δ᾽ ἐκ τούτου καὶ “Ὅμηρον εἰπεῖν οὕτως" 

Αἰθίοπας, τοὶ διχθὰ δεδαίαται ἔσχατοι ἀνδρῶν. 
(Οα. 1. 43) 

21. Ταῦτά τεῦ δὴ πρὸς τὸν ᾿Αρίσταρχον λέγοι 
ἄν τις καὶ πρὸς τοὺς ἀκολουθοῦντας αὐτῷ, κα 
ἄχλα τούτων ἐπιεικέστερα, ἀφ᾽ ὧν τὴν πολλὴν 
ἄγνοιαν ἀφαιρήσεται τοῦ ποιητοῦ. φημὶ γὰρ 
κατὰ τὴν τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων δόξαν, ὥσπερ 
τὰ πρὸς βορρᾶν “μέρη τὰ γνώριμα ἑνὶ ὀνόματι 
κύθας ἐκάλουν ἠϊ Νομάδας, ὡς Ὅμηρος, ὕ ὕστερον 

δὲ καὶ τῶν πρὸς ἑσπέραν γνωσθέντων Κελτοὶ καὶ 

1 Δύρεως, Ο. Μά]1ον, ἴον δύσεως. 
ἢ τε, Οογαὶβ, ἴον δέ; Μοίμοικο ἔο]ονίης; Ο. Μά]ον. δἃΡ- 

Ῥγονίηρ. 
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ΟΕΟΟΒΑΡΗ͂Υ, :. 2. 26--27 

ὙΠ6Υ ψαῦε Πἰηδεγεα ὈΥ̓͂ ΤἸΔΩΥ ρεγρ] οχίηρ οἰγουτα- 
βίδῃσοϑ, Δα ΘΟ Βα ΘΠ πον Ἰεἷν ἰὴ πα τηΐϊπαβ οὗ 
τηοϑῦ ρθορὶα ὑπμα οοηνϊοϊίου [πα΄ ὑΠ6 ᾿ηὐουνθϊηρ' βρᾶσα 
νψγὰ5 ὈΪ]οοΚοα ὈΥ̓͂ 8η ἰβύῃιημβ; δῃὰ γεοὺ ἴμῃ6 ψνδο]ς 
Αὐαμῦϊς Οσοθϑῃ 18 Οη6 ὈΠΌΤΟΚΘη ΡΟαῪ οὗ νγαῖεσ, δπα 
[15 18. ραυυ ον ἴσας οὗ ὑπὸ Θουΐβοση Αὐ]δηίο. 
ΑΙ] ὕΠοβε νογᾶρεβ ᾶνε βρόίκδη οὗἁἩ {με Ἰαβϑὶ αἰβιτιοῦβ 
ἴο ψ οι ὉΠΕΥ οἄταθ ἴῃ ὑμεὶῦ νογᾶρίηρθ 8ἃ5 ΕἸΏΙορῖς 
᾿ΘΥΥ ΠΟΥ πα πᾶνε 850 τδρογίδα ἵβε. Ὑβεσείῃ, 
ὑΠδη, 1165 6 Δοϑυναϊγ, 1 Ηοχηθν, ἴοο, νγᾶβ τη ϑ]οα 
ὈΥ ἃ ταρογὺ οὗἉ {Π1ϊ8 σδαγδοῖεσ δὰ αϊνίαεα {μα 
Ἐπϊορίδηϑ πο ὕννο σγυουρ8, ρἰδοίπρ' [Π6 ὁμ6 σγοὺρ ἴῃ 
ἀΠ6 δαϑδῦ πα ὑμε οὐδοσ ἰπ πα ννοβῦ, βίμοθ ἰὺ νὰ8 ποῖ 
Κπόνῃ ψν εῦΠοΥ ὑΠ6 ἰηϊουνθηΐμπρ' ΡΕΟΡ]6 τε }}ν οχίοιθα 
οΟΥ ποῦ ἢ ΕὨγ Βοστοσα, ΕἸΡΠΟσι 8 τη 5 5{1}} Δ Π ΘΓ 
διηοϊσηῦ ὑγδαϊτίομ, δηα 1 15 ποῦ ᾿ΥΘΑΒΟΏ 8016 ἴο θο] ανα 
ἰηδῦὺ ΗΟΙΏΘΙ 4150 Πδα Ὠεδατὰ 1. Ἑρμοῦ βᾶγ5 ὑῃε 
Ταγίθϑβίδηβ γαρογὶ ὑπαὶ ΕἸΗΪορίδπβ ονθσσδη [ὐργα ἃ8 
ἔᾺΓ ἃ5 Ὠγτῖβ,1 δῃᾶ ὑμαΐ βοηα οὗ ἔθη βἰαγεᾶ ἴῃ Ὀγτγῖβ, 
116 οἴδουβ οοουρίοα ἃ ρστεδῦ ραγὺ οὗ {πε 868- βοδτγά ; 
Δ Πα ἢδ οοη]δοϊαγεβ ἰὑ νγὰ8 ἴσγοιῃ {}18 οἰγουμηβίδῃοα 
ὑπᾶῦ ΗοπΊΟΥ Θροκε 88 ἢβ αἱὰ : “Εἰϊορίδηβ δῇ ἃτὰ 
Βα Παεγϑα ἴῃ ὑναΐη, [Π6 ἐγ  παυτηοϑὺ οὗ τθη. 

21. Τπεβε δυρυτηδηΐδ ὁπ6 τηϊρηῦ ὑτρα ἴῃ ΤΕΡΙΥ ἴο 
Ατὐϑίδυσῃυβ δηα ἷβ [Ὁ] ΟΥβ, δα 8150 οὔμουβ 501} 
ΤΩΟΓΕ ΘΟὨνΣ Ποΐῃρ;, Δπα ὑΠπ8 δε πε ροοὺ ἔγεα ἔγομι ὑπ 6 
σμάγρα οὗ στοβϑδ ἱρῃοόούδηςοθ. [΄τηαϊηΐδίῃ, ῸΓ ΘΧΔΙΏΡΙ6, 
ὑμᾶῦ ἴῃ δοοογάδηοα ψὶτἢ ἴἢ6 ορϊηΐοη οὗ πΠ6 δῃοϊθηΐ 
Οτεεκϑ--ἰυβῦ δ5. ὑμον δηλ ργδοθα ἴῃς ἱπῃδθὶϊαπίβ οὗ 
ὑπ6 Κπόνῃ οουηΐσίοβ οὗ πῸ που ὑπάδν {Π6 5] ηρ]6 
ἀαδίσηιδίίοη “ογιΐδηβ" (ΟΣ ““ Νοιηδαβ,᾿ ἴο 86 
Εἴθ 5 ἴθστ) δπὰ ᾿ι5ῖ 88 ἰαῦδθυ, ἤθη [6 ἱπ δ ἱ απ 8 
οὗ 1ῃ6 νεβὺ δ]8βο ψεῦε αἰβοονογεά, ὕΠῈῪ σα οδ]] θά 

1 7ΠῚ6 ὈΔΥθΑΥ Δ ὨϑΙὴη6 ἕο ὑπ Αὐ]848 τηουηὐδίηβ. θα 17. 8. 2. 
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Ἴβηρες ἢ μικτῶς Κελτίβηρες καὶ Κελτοσκύθαι 
ππροσηγορεύοντο, ὑφ᾽ ὃν ὄνομα τῶν καθ᾽ ἕκαστα 
ἐθνῶν ταττομένων διὰ τὴν ἄγνοιαν, οὕτω τὰ 
μεσημβρινὰ πάντα Αἰθιοπίαν καλεῖσθαι τὰ πρὸς 
ὠκεανῷ. μαρτυρεῖ δὲ τὰ τοιαῦτα. ὅ τε γὰρ 
Αἰσχύλος ἐν Προμηθεῖ τῷ λνομένῳ φησὶν οὕτω" 

’ Ι 3. 9 “Ἄ ς δ 
φοινικόπεδόν τ᾽ ἐρυθρᾶς ἱερὸν 
χεῦμα θαλάσσης, 

3 “ 

χαλκομάραυγόν: τε παρ᾽ ᾽Ωκεανῷ 
λίμναν παντοτρόφον Αἰθιόπων, 
ω"-ε [ν 3 ἵν᾽ ὁ παντόπτας “Ἦλιος αἰεὶ 

ῚιἋ᾽΄Ο ᾽ν» , ’ “ 393 Ψ χρῶτ᾽ ἀθάνατον κάματόν θ᾽ ἵππων 
θερμαῖς ὕδατος 
μαλακοῦ προχοαῖς ἀναπαύει. 

(συν. 192, Ναυοκ) 

παρ᾽ ὅλον γὰρ τὸ μεσημβρινὸν κλίμα τοῦ ὠκεανοῦ 
ταύτην πρὸς τὸν ἥλιον ἴσχοντος τὴν χρείαν καὶ 
τὴν σχέσιν, παρ᾽ ὅλον καὶ τοὺς Αἰθίοπας τάττων 
φαίνεται. ὅ τ᾽ Ἐὐριπίδης ἐνΞ τῷ Φαέθοντι τὴν 
Κλυμένην δοθῆναί φησι 

Μέροπι τῆσδ᾽ ἄνακτι γῆς, 
ἣν ἐκ τεθρίππων ἁρμάτων πρώτην χθόνα 
Ἥλιος ἀνίσχων χρυσέᾳ βάλλει φλογί: 
καλοῦσι δ᾽ αὐτὴν γείτονες μελάμβροτοι 
ἽἝω φαεννὰς Ἡλίου θ᾽ ἱπποστάσεις. (),,". 111) 

νῦν μὲν δὴ κοινὰς ποιεῖται τὰς ἱπποστάσεις τῇ τε 
᾽Ηοϊ καὶ τῷ Ἡλίῳ, ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς πλησίον αὐτάς 
φησιν εἶναι τῇ οἰκήσει τοῦ Μέροπος" καὶ ὅλῃ γε 
τῇ δραματουργίᾳ τοῦτο παραπέπλεκται, οὐ δή 
που τῆς κατ᾽ Αἴγυπτον ἴδιον ὄν, μᾶλλον δὲ τῆς 
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ΘΕΟΘΒΑΡΗ͂Υ, :. 2. 21 

“Ὁ ε] 5 8δῃα “Ἰθεσῖδηβ5,᾽᾿ οὐ ὈΥ {Π6 σοιηρουπα νγΟΣα8β 
“Ὁ Ε] ἘΠ ΡοΥ δ ηβ᾽᾿ δα ““(ε] ἰβουυ ίδηβ,᾿ ἴπε β6ν γᾺ) 
ΡΘΟΡΙ68 θεϊηρ ο]45566 Ὡπάδὺ ομα δια ΓΠγουρ ἱρηοτ- 
δῆςς οὗ {ΠςῸ ἔλοῖθ---Ἰ τηδϊηΐαίῃ, 1 58γ, ὑπᾶὺ Ἰυδὲ 50, ἴῃ 
δοοογάδησα ψ ἢ [μς6 ορίπίου οὗ ὑπ6 δποϊθπὶ ασθθῖϑ, 
41} {ῃ6 οουηΐγίαβ ἴῃ {}16 βουλῇ ψ οὶ 116 οα Οσθδηιβ 
ψΈγῈ ο4116α “ ΕἸΗΙορία. Απά ἔπεχε 15 ὑῃς ]ονίης 
ὑΘΒΌΪΩΟΩΥ ἴο [15 βίαι θιηθηῦ. ΑΘβοἢγ]υ5, ἴῃ ἢϊ5 γο- 
γιοίποια [πδομπά, βρεαῖκβ ἴῃὰ5: “Τῆς βδογεα ἢοοά οὗ 
16 εα 864 ψι 15 Ὀ6α οὗὨ βοδυ]οὺ 58η65, δῃὰ [ῃ6 
ΙΔ6ΓῈ οἡ ἴῃ 5ῆογα οὗ Οοεδηβ {Πδὺ 4422165 ψὶῦ 15 
σἰεαη οὗ ὑγαββ δῃὰ ἔπγ8.65 4}1} πουγβητηθηΐς ἴο 
ἘΠ ορίδηβ, θα ἴῃ 6 δα, ννἢο 8668 8]} {πίηρϑ, ρίνεβ 
τεϑῦ ἴο πἷὶβ γεα βἴεθαβ δῃᾶ γεΐγοβδθβ 5. ἱτωσηοσίδὶ 
ον ἴῃ ψάττη ουὐρουσίηρβ οὗ βο Ὁ" ψαῖεσ. ἘῸΓ βίπος 
Οοδδῆμβ ταπάετς ἰβ βευνίοα 8ἃΠα τηδίηϊαῖηβ ὑἢ18 
Το] αϊΐοη ἴο ὉΠπΠ6 ϑὺῃ δ᾽ουρ με ψΠ0]6 βουΐμοσῃ Ὀο]ΐ, 
ΑΘβοἢγ]ὰ8 ΟὈν]ΟΌΒ]Υ Ρ]Δο 65 ἢΠ6 ΕΠ Ορ 85 4150 δ] οῃρ' 
{58 ψ 8016 με]. Απᾶ Ἐμτγίρίάε5, ἴῃ ἷ8 λαξδίλοη, 
ΒΔΥ5 ὑπαῦ ΟἸγηηεπα νγὰ5 σίνθῃ “ς ἴο Μείορβ, ἴΠ6 Κίηρ 
οὗ {π|5 σουμπίνΥ ψ ἱ ἢ 15 με ἤγβι σουηΐγΥ [Πδᾶὺ {Πς 
ΘυΠ, 8ἃ5 ἢ6 Υἶδοϑ ἴῃ 8. οἤδγίοῦ δπα Όυγ, οὑγῖκοϑ ἢ 
ἢ8 σοϊάθῃ ἤδιηβ. Απάᾶ ἴπ6 ϑυναυΐῃγ τη ψηοῸ ἀνε ]]} 
ὍΡΟΙ ἴῃ οοπῆπεβ οὗ ὑμᾶῦ σου ΤΎ 68]} ἰδ [6 Ὀγίρμὶ 
βῖ8165 οὗ αν δηα δ. [ἢ {Π18 ραββᾶρὲ Επγίρί 65 
ἀδϑρη5 ὕπε β'δθ]εβ Ἰοϊμον ἴο αν δηᾶ ὅαη, Ρυΐ 
ἴῃ ψηδὺ ἱπητηδαϊαίθὶυ ἔο]]ονβ ἢ6 88γΥγ5 ὑπαὶ {1Π|688 
ΒΔ 0]65 δ᾽6 ΘΑ ἴο ἴδε ἀνψε]]ηρ οἵ ΜεΙΌρβ, δηὰ 
ἱπαάθθα ὑπ18 15. σόν ἰπῖο [ἢ6 ψ 016 βἰγυοῖΐυγε οὗ 
πὸ ραν, ποῖ, 1 δῖ 8016, Ὀδοϑιδβα δ 18 ἃ ρϑβου]Ἕαγιν οὗ 
τῆς ΕΠΗϊορία ψ Ώϊο 1165 παχὺ ἴο Εσγρὶ, Ὀυϊ γαῦΠον 

1 χαλκομάρανγον, α. ἨδτΓΓΙΔηΙ, ἴον χαλκοκέραυνον. 
2 ἂν, Μοίηοϊτο, ἴογ ἐπί. 
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παρ᾽ ὅλον τὸ μεσημβρινὸν κλίμα διηκούσης 
παραλίας. 

28. Μηνύει δὲ καὶ Ἔφορος τὴν παλαιὰν περὶ 
τῆς Αἰθιοπίας δόξαν, ὅ ὅς φησιν ἐν τῷ περὶ τῆς 
Εὐρώπης λόγῳ, τῶν περὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν 
τόπων εἰς τέτταρα μέρη διῃρημένων, τὸ πρὸς τὸν 
ἀπηλιώτην Ἰνδοὺς ἔχειν, πρὸς νότον δὲ Αἰθίοπας, 
πρὸς δύσιν δὲ Κελτούς, πρὸς δὲ βορρᾶν ἄνεμον 
Σκύθας. προστίθησι δ᾽, ὅτι μείζων. ἡ Αἰθιοπία 
καὶ ἡ Σκυθία: δοκεῖ γάρ, φησί, τὸ τῶν Αἰθιόπων 
ἔθνος παρατείνειν ἀ ἀπ᾽ ἀνατολῶν χειμερινῶν μέχρι 
δυσμῶν, ἡ Σκυθία δ᾽ ἀντίκειται “τούτῳ, ὅτι δ᾽ ὁ 
ποιητὴς ὁμόλογος τούτοις, καὶ ἐκ τῶνδε δῆλον, 
ὅτι ἢ μὲν Ἰθάκη κεῖται 

“πρὸς ζόφον" (ὅπερ ἐ ἐστὶ πρὸς ἄρκτον) " “αἱ δέ 
τ᾽ ἄνευθε πρὸς ἠῶ τ᾽ ἠέλιόν τε, (Οώ. 9. 26) 

ὅλον τὸ νότιον πλευρὸν οὕτω λέγων: καὶ ἔτι, 
ὅταν φῇ" 

εἴτ᾽ ἐπὶ δεξί᾽ ἴωσι πρὸς ἠῶ τ᾽ ἠέλιόν τε, 
εἴτ᾽ ἐπ᾽’ ἀριστερά τοί γε ποτὶ ζόφον ἠερόεντα. 

(11. 13. 239) 
Ἁ ,ὔ 

καὶ πάλιν' 

ὦ φίλοι, οὐ γάρ τ᾽ ἴδμεν, ὅπῃ ζόφος, οὐδ᾽ ὅπῃ 
39 », 

Ήως, ὔ 
οὐδ᾽ ὅπῃ ἠέλιος φαεσίμβροτος εἷἶσ᾽ ὑπὸ γαῖαν, 
οὐδ᾽ ὅπῃ ἀννεῖται. ᾿ (θά. 10. 190) 

περὶ ὧν λέγεται καὶ ἐν τοῖς περὶ τῆς ᾿Ιθάκης 
λόγοις σαφέστερον. ὅταν οὖν φῇ" 

Ζεὺς γὰρ ἐς 'Ωκεανὸν μετ᾽ ἀμύμονας Αἰθιοπῆας 
χθιζὸς ἔβη, (λἱ. 1. 428) 
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ΘΕΟΘΒΑΡΗΥ, τι. 2. 27--28 

Ὀδοδιβα ἰδ ἰθ ἃ ρεου]ιατν οὗ ἴῃς 568-θοαγά ὑπαὶ 
βύτεύσ ῃθβ δοηρ' [ῃ6 δηθγα βου ῦποῦῃ Ρ6]0. 

28. ἙΡΒοσιδβ, ἴοο, αΙ5οοδαβ ὑπ6 δποίθηξ Ὀε]ϊοῦ ἴῃ 
τοραγα ἰοὸ ἘΠΗϊορία, ἔον ἴῃ ἢϊ58. ὑγεαῖϊθε ὧπ μγορε ἣὮδ 
βαγ8 ὑμαὺ 1 να ἀϊνίας ἔπε ταρίοηβ οὗ ὑῃ6 πδᾶνθῃβ δηᾶ 
οὗ Πα δαυὺῃ ἰπἴο ἔουν ρᾶγῦθ, ἴῃ 6 [πάήϊδη5 Ψ1}}] οσσυρν 
ὑπᾶὺ ρᾶτὺ ἔγοτα ψ ῃϊοῖ Δρεϊϊοῖθβ μον, πε ΕΠ ορ Δ ῃ8 
1ῃ6 ραγὺ ἔγοια ψνῃϊοὴ Νοῖΐαβ Ὀ]οννβ, [με (ε] 5. [6 ραγῦ 
οη ἴῃς νυεϑὺ, δῃά ἴῃς δογίῃΐδηβ [6 ραγὺ ἔτομι ψν ΒΙ οἢ 
πα που ψἱπᾶ Ὀ]ον 5.1} Αμα ἢς δα 85 ἐμαὶ ΕΠ Ηϊορία 
δηα ϑογίῃῖα ἀνὰ [ἢ 6 ἰᾶῦροσ ΤΟρΡΊΟΠ5 ; ον 1ὖ 15 ὑπουρῦ, 
᾿ς 88 γ5, ὑῃαῦ {Π6 παύϊοῃ οὗ ἴῃ6 ΕἸΗϊορίδη5 βυγεὺς 68 
ἔχοι ὑμε σνἱηῦοῦ βυησῖβα ἴο δ ηβοῖ,2 ἀπ τηαὺ δουτῃϊα 
1165 ἀ!γθοῦΥ ορρορϑῖϊε ἴῃ ὑμ6 ποῦῖῃ. Τμαῖ ΗἩοιηδι 18 
ἴῃ ἀρτδειηθηῦ ψ 10} ὑ1}15 νθνν 18 4150 οἰθᾶσ ἔγοπι ἢΪ8 
ἀϑϑουίίοη ἐπὶ Π᾿Πδοὰ 1165. “ ᾿οννατα ἴπ6 αἰΥ Κλ685 ᾿᾿--- 
ὑπαὶ ἴ5, οΥὗὮἨ οουγβθθ, ἰονγα {6 ΠΟΣῚ γε Ρυΐϊ ὑποβθ6 
οὗ μούβ ἕδοθ {πε ἀαννηίηρ δπᾶ ὑμῈ βὰη ̓᾽; ὈΥ ψ ΒΟ Πα 
ΤΟ 5 [Π6 ψ ἢ0]6 ΘΟ ΠΕΓΥ οἡ δα βου Βότη βἰάθ. ἀπά 
ἀραῖῃ {Π|5 15. οἶδα ἤθη ἢ6 58Υ85: “ βεῦμεν ὑπ 6 
ἔατε ἴο ἴῃ τἱρσῃϊ, ἰο ῃ6 ἄαννῃ δῃὰ ἴο πε βὰπ, οὐ ἴο 
1Πη6 Ἰοδῦ, ἴο πηϊϑῦ δῃα ἀδυκηθοθ᾽᾿ ; ἂἃπᾶ ἔἴτοτὰ {5 
Ρᾶβϑθαρε ἴοο: “ΜγΥ ἔπεπαβ, ἴο, ποῦ ΨψῈ Κποὺν ποῦ 
ψΠΟΓΕ ἰ5. {ΠπῸ ρἷδοα οὗ ἀδυύκῃθϑβ οὐ οὗ ἀδυηϊηρ,, ΠΟΥ 
ψγ ποτα {πὸ δυη ὑπαὶ σῖνοϑ ΠΡ ΐ ἴο θη σῸ65 Ῥδθῃδδίῃ 
16 δῦ, ΠΟΥ ΨΠΕΥΟ Πα γίβϑϑ. ἡ Βαυΐ δρουΐ 411] ὑπ656 
Ῥᾶβϑᾶρθϑ ἴ 51}18}1 βρεᾶὶς τβοτὲ {ᾺΠῪ ἴῃ ΤΥ δοοουηΐ οὗ 
ΠΟ δοα.8 Αμπα 80, ψ ἤθη Ηοιμδὺ 58γΥ8, “ ον Ζθιβ νγεηΐ 
γεβίεγαδγν ἴο Οσοδδπαβ, απο ὑΠ6 ποΡ]Ὲ ἘΠΗΪορί δ Π 5, 6 

3. Οἡ [86 ψυ]ὶηα8, 866 ραᾷρα 105. 
2 Πδὖ ἴθ, οὐ ὕῃο ἀτ6 οαϑῦ δῃηᾶ νϑϑὺ [6 ἄγαν ἔγοιῃ {86 

ΒΟΌΗ-οαβῦ ροϊηῦ οὗ 9 ΒΚΥ͂ ἴο ΓΙ βου -γοδῦ Ὄ Ῥοιει; 
8. 8660 10. 2. 11 ἢ. 
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κοινότερον δεκτέον καὶ τὸν ὠκεανὸν τὸν καθ᾽ 
ὅλον τὸ μεσημβρινὸν κλίμα τεταμένον καὶ τοὺς 
Αἰθίοπας" ᾧ γὰ ἂν τόπῳ τοῦδε τοῦ κλίματος 
προσβάλῃς τὴν ιάνοιαν, καὶ ἐπὶ τῷ ὠκεανῷ ἔσῃ 
καὶ ἐπὶ τῇ Αἰθιοπίᾳ. οὕτω δὲ λέγει καὶ τὸ 

τὸν δ᾽ ἐξ Αἰθιόπων ἀνιὼν 
τηλόθεν ἐκ Σολύμων ὀρέων ἴδεν, (Οά. ὅ. 283) 

ἶσον τῷ ἀπὸ μεσημβρινῶν τόπων, Σολύμους λέγων 
οὐ τοὺς ἐν τῇ Πισιδίᾳ, ἀλλ᾽, ὡς ἔφην πρότερον, 
πλάσας" τινὰς ὁμωνύμους, τοὺς ἀναλόγως ἔ οντας 
πρός τε τὸν πλέοντα ἐν τῇ σχεδίᾳ καὶ τοὺς ἐκεῖ 
μεσημβρινούς, ὡς ἂν Αἰθίοπας, ὡς οἱ Πισιδικοὶ 
πρός τε τὸν Πόντον καὶ τοὺς ὑπὲρ τῆς Αἰγύπτου 
Αἰθίοπας. οὕτω δὲ καὶ τὸν περὶ τῶν γεράνων 
λόγον κοινὸν ποιούμενός φησιν" 

αἵ τ’ ἐπεὶ οὖν χειμῶνα φύγον καὶ ἀθέσφατον 
ὄμβρον, 

κλαγγῇ ταί γε πέτονται ἐπ᾽ Ὠκεανοῖο ῥ ῥοάων, 
ἀνδράσι Πυγμαίοισι φόνον καὶ κῆρα δερηι- 

σαι. ἕϊ. 8. 4) 

οὐ γὰρ ἐν μὲν τοῖς κατὰ τὴν Ἑλλάδα τόποις 
ὁρᾶται φερομένη ἡ γέρανος ἐπὶ τὴν μεσημβρίαν, 
ἐν δὲ τοῖς κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν ἢ ᾿Ιβηρίαν οὐδαμῶς 
ἢ τοῖς κατὰ τὴν Κασπίαν καὶ Βακτριανήν. κατ 
πᾶσαν οὖν τὴν μεσημβρινὴν παραλίαν τοῦ ὠκε- 
ανοῦ παρατείνοντος, ἐφ᾽ ἅπασαν δὲ καὶ χειμο- 
φυγούντων, δέχεσθαι δεῖ καὶ τοὺς “Πυγμαίους 
μεμυθευμένους κατὰ πᾶσαν. εἰ δ᾽ οἱ ὕστερον ἐπὶ 

1 πλάσας, Α. ΜΊ]οΥ, ἴογΥ πλάσαι. 
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τηυδῦ ἁὑπαογβίδμα θοῦ ψογὰβ ἴῃ ἃ τ ΟΥῈ σ,ἜΠΘΓΑΙ 5656, 
“Οοϑδηιβ᾿ τηδϑηΐηρ ἴΠ6 ὈΟΟῪ οὗἉὨ νψαῖδὺ ὑπαὶ εχύθηαϑβ 
δοηρ [6 δηϊτα βουῦμοτῃ Ὀο6] Ὁ, δα τΠ6 “ΕἸ ΠΙοΟΡ 88 ᾿᾿ 
τηοδηΐηρ [Π6 ΡΘΟρ]6 δίομπρ [πῃ βδιηθ ἊἼχίθηῦϊ; ὉΓ ὍΡΟΗ 
νγῃαΐενοσ ροϊηΐ οὗ 18 61} γοὺ Ηχ γοὺγν αὐϊεπίίϊοῃ, 
γου Ψ111] ΡῈ Ὀοΐῃ οἡ Οοθδπιβ δπᾶ ἱῃ Εἰῃϊορία. Απά 
[15 15 ὑπ6 πηϑδηΐϊηρ' 450 οὗἩ πῸ ψνοταϑβ : “" Οχἡ 8 νὰν 
ἔγουῃ ὑῃς ἘΠϊορίδπβ μῈ ἐβϑρίεα Οαγϑθθιβ ἔγουῃ δίδυ, 
ἴγοπχη πΠ6 τηοπηΐϊδίηβ οὗ Ἂῃ6 ϑ ΙγΤὴ] "᾿--- ἢ] οἢ ἰ5 
δαυϊναϊεηῦ ἴο βαγίηρ “ἔἴτοηῆ πε τερίομβ οἵ τῆς 
Βοι ᾿᾿; ἴον μς 4065 ποῦ τηϑδῃ {Π6 ϑοίγτι πῃ 516} 18, 
Ραυΐ, 5. 1 5814 Ὀεΐοτο, ἢθ ἱηνεηΐθ ἃ ρεορ]ς οὗ {πε 
ΒΆ Π16 Ὠϑῖηδ ὙγΏοπλ ἢ αἀδρίοῦβ ἃ5 ὁσσυργηρ ὉΠ 6 58116 
Ροβίϊοη το] νον ἴο ἴῃ 6 βδῖ]οῦ οα 8 γταΐδ ἂἀπα {ἢ 6 
ΡΘΟρΡΙῈ ἴο πε βουϊῃ οὗ μίγη (ῃῸ ψουἹὰ Ρὲ {πε 
ΕΠΒΙΟΡ 85) 85 6 ΡΙ βἰ ἀἰδη5 ὁσοαρΥ γαϊαἰίνεὶυ ἴο ὑπ6 
Ῥοηΐυβ δηά ἴο {πε ἘΠΗϊορίδπβ ὑπὺ 116 θεγομᾶ Ἐργρῖ. 
Αμπᾶ ἴῃ 1ἰκὸ 6} ἩοΙηδΥ ρυΐβ ΠΪ5 ἀϑϑουίίοη δροὺΐ 
Π6 ΟΥ̓ΔΠ65 ἴῃ ΚΘ ΠΟΙ] ἔθστηβ : “ ὕΠπθη μου ἢδε ἔτοτη 
ἴΠ6 οομηΐηρ οὗ νυ πῦον δηᾶ βυδάθῃ ταΐῃ, δπα ΗὙὟ ν ἢ 
Οἰδυλουῦ ἰοναγσ ἴῃ βίγδδηβ οὗ Οοδθδηαβ, θαηϊηρ, 
ΒΙδυρ του δηα ἄοοιῃ ἴο {πὸ ῬΥΡΤΩΥ τηθη. ΕῸΥ ἰὑ ἰδ 
ποῦ [ἢδ οα86 ὑμαῦ ὑΠ6 ογδπε 18 566} πχϊσγαϊίπρ ἰονατγα 
ἴπΠ6 βουΐῃ ΟὨΪΥ ἴῃ Οτεεὶς Ἰδηα5, ἃμα ΠΟΝΘΥ ἰπ [{Ὰ4]}Ὁ 
οὐ Προσῖδ, οὐ ἴθ ἴδε τερίομβ οὗ ὑῃε (δβρίδπ 8ὅ68 διηὰ 
Βαοϊγίαπα. δίησς, ἴδῃ, Οσδδηυβ βἰγεΐοῃαβ δοησ ἴῃς 
Θηΐγα ΒΟΌΪΠΘΙ 56 8-οδγα, δηαὰ πος ἴθ οὐδ 68 
τηϊσταῦς ἰπ ψ]ηΐοῦ ἴο {Ππ|5 δηὐγα 56 8- οδγά, νγα τηυϑβὺ 
δαπῖῦ {Πα [Π6 Ῥυρτηΐθϑ 8150 ἃγ6 ρἰδοβα ὈΥ τγὑ πο] οσῪ 
δοηρ ἴπ6 οπῦγε εὄχίθην οὗ ὑμαὺ βϑθα- θοατά. Απα : 

1 83.666 Ρᾶζθ 77 δπᾶ ἰοοὐποΐο. 
127 



5ΤΕΑΒΟ 

τοὺς κατ᾽ Αἴγυπτον Αἰθίοπας μόνους μετήγαγον 
καὶ τὸν περὶ τῶν Πυγμαίων λόγον, οὐδὲν ἄν εἴη 
πρὸς τὰ πάλαι. καὶ γὰρ ᾿Αχαιοὺς καὶ ᾿Αργείους 
οὐ πάντας μὲν νῦν φαμεν τοὺς στρατεύσαντας ἐπὶ 
Ἴλιον, Ὅμηρος δὲ καλεῖ πάντας. παραπλήσιον 
δέ ἐστιν ὃ “λέγω καὶ περὶ τῶν δίχα διῃρημένων 
Αἰθιόπων, ὅ ὅτι δεῖ δέχεσθαι. τοὺς παρ᾽ ὅλην δια- 
τείνοντας τὴν ὠκεανῖτιν ἀφ᾽ ἡλίου ἀνιόντος μέχρι 
ἡλίου δυομένον. οἱ γὰρ οὕτω λεγόμενοι Αἰθίοπες 
δίχα διήρηνται φυσικῶς τῷ ᾿Αραβίῳ κόλπῳ, ὡς 
ἂν μεσημβρινοῦ κύκλου τμήματι ἀξιολόγῳ, ποτα- 
μοῦ δίκην ἐν μήκει σχεδόν τι καὶ πεντακισχιλίων 
σταδίων ἐπὶ τοῖς μυρίοις, πλάτει δ᾽ οὐ πολὺ τῶν 

χιλίων μείζονι τῷ μεγίστῳ" πρόσεστι δὲ τῷ μήκει 
καὶ τὸ τὸν μυχὸν τοῦδε τοῦ κόλπου διέχειν τῆς 
κατὰ Πηλούσιον θαλάσσης τριῶν ἢ τεττάρων 
ἡμερῶν ὁδόν, ἣν ἐπέχει ὁ ἰσθμός. καθάπερ οὖν 
οἱ χαριέστεροι τῶν διαιρούντων τὴν ̓ Ασίαν ἀπὸ 
τῆς Λιβύης ὅρον εὐφυέστερον ἡγοῦνται τοῦτον 
τῶν ἠπείρων ἀμφοῖν τὸν κόλπον, ἢ τὸν Νεῖλον 
(τὸν μὲν γὰρ διήκειν παρ᾽ ὀλίγον παντελῶς ἀπὸ 
θαλάττης ἐπὶ θάλατταν, τὸν δὲ Νεῖλον πολλα- 
πλάσιον ἀπὸ τοῦ ὠκεανοῦ διέχειν, ὥστε μὴ 
διαιρεῖν τὴν ᾿Ασίαν πᾶσαν ἀπὸ τῆς Λιβύης)" 
τοῦτον ὑπολαμβάνω τὸν τρόπον κἀγὼ τὰ μεσημ- 
βρινὰ μέρη πάντα καθ' ὅλην. τὴν “οἰκουμένην δίχα 
διῃρῆσθαι νομίσαι τὸν ποιητὴν τῷ κόλπῳ τούτῳ." 
πῶς οὖν ἠγνόει τὸν ἰσθμόν, ὃν οὗτος ποιεῖ πρὸς τὸ 
Αἰγύπτιον πέλαγος; 

3 ὕστερον ἐπὶ τοὺς κατ᾽ Αἴγυπτον Αἰθίοπας, Μαάνϊᾳ, ἴον 
ὕστερον τοὺς Αἰθίοπας ἐπὶ τοὺς κατ᾽ Αἴγυπτον. 

2 τούτῳ, ἷἰβ οτηϊ θα ἴῃ ἪὉἢῃ6 Ὀάρηον ἀϊδίου τὶπουῦ 8ῃ 
δΡΡδγϑηῦ γϑᾶβοῃ. 
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6 οὗ ᾿αΐδὺ ρεπαγδίϊοηβ γεβίγοῖθα ὑπεὰ δἴοσυ ἂρουὺΐ 
τῆς Ῥυρταηΐεβ ἴο ἴῃς ΕΠΗϊορίδηβ πεχὺ ἴο Εργρὶὺ 8]0π6, 
ὑμαῦ νψουϊα ἢᾶνε πὸ βϑδυῖπηρ οα {πε ἰδεῖ ἰῃ δποϊθηΐ 
ὕπη68. ΕῸΣΓ πονδᾶδυβ νὰ ὅἋὁ ποὺ 8586 ἴῃθ ὑθυτηβ 
“Αοἤδαδῃβ" δηα ““Αὐρίνεβ᾽᾿ οὗ 4}1 ψῇο ἴοοκ ρᾶγὶ ἴῃ 
1ῃς6 ἐχρεαϊξίοη ἀραϊηβδὶ Ττου, ὑπουρὴ ἩΟΙΠΘΙ 80 ι.568 
ἴθ. Νον ψῇμδῖ 1 οοπϊεπα ἰῃ {π6 οᾶθε οὗ {δὲ 
ἘΠΛΠΙορίδηβ ὑΠπΠαῦ ἀγα “βυπαάογεα ἴῃ ὑννδίῃ ᾿᾿ ἰβ β' τα ἶ]ὰῦ 
ἴο {Π18, πϑλο]υ, ἐμαὶ να ταυϑὺ ἱπτεγργεὺ “ ἘΠ ορίδηβ "ἢ 
85 τηϑδηΐηρ ὑμαὺ τῆς ΕΠΗΪορίδη5 Ἔχίθπα δος {πῸ 
ὙΠ 016 βθα-θοασὰ οἵ Οσδδπὰϑ ἔχου Π6 γτἱβίηρσ ἴο {Π6 
βαυπρ' σὰπ. Εν ὑπ6 ΕΠ ΗΪορίδη5 ὑπαὺ γα βρόκϑῃ οὗ 
ἴῃ {115 5686 ΔῈ ““ βυπαάδγεα ἴῃ ὑννδίη ᾿᾿ παΐυγα! ν ὈΥῪ 
{πΠ6 Αγαρίδηῃ αὐ] (4 πα ὑπ|5 ψου]α οοπδαςαϊε ἃ οου- 
5 ἀΘΡΆ 0 ]6 ρᾶγῖ οὗ ἃ τωρουαΐδῃ οἷγο]6) ἃ5. ὈΥ ἃ σῆνεῦ, 
θεΐπρ ἰπ Ἰεπσίῃ ἃἰπηοϑὺ δἤθεεη ὑπουβαηα 5ἰδαϊΐδ, ἃπα 
ἰη ψιαῦ ἢ ποῖ θῇ τογα ἴπ8π οπα ἐπουβᾶπα οἰδαϊΐδ, 

, 1 τηδδῃ δὖ 15 σγεδϊεβδὶ ψ αἴ ; ἃπα ἴο πὸ Ἰεηρσὶῃ ψῈ 
τηυδὺ δ4α {πΠῸ αἰβίαπος ὈὉγῪ νοι {πὰ Πεδα οὗ [ἢ ϊ8 
σ.} 15 βεραγαῖβα ἔγοτῃ πε 568 δὖ Ρε]υβίαπι, ἃ ἸΟΌΓΠΕΥ 
οὗ {γεθ ΟἹ ἴον ἀδγδ---ἰῃ6 δρᾶος οοουρίεα Ὀγ ἴῃς 
ἰδίῆτηυϑ. Νον, 7υϑὺ 85 ἴΠ6 8016γ οὗ ἴῃς σεδοργδρῇῃθυβ 
ψ»}}0 βεραγαῖς Αϑία ἔγουη {Π γα τεραγὰ [ἢ 18 ρου] 85 ἃ 
ΤΟΥ πδΐαγαὶϊ ὈΟΌΠαΔΥΥ-π6 Ὀεΐνεεπη ὑπ6 ὄνο οοη- 
εἰποηΐ8 ἔμδπη ὑπ ΝΠ] (ἴον [Π6Ὺ δᾶγ πε συ] 16. Κ8 Ὀαϊ 
νΘΡῪ 1{{|Π6 οὗ οἰτεϊομίηρ ἔγότη 568 ἴο 868, νυ θδβ ὑΠ6᾽ 
ΝΙ]6 15 βδαραγαΐϊβα ἔγοτη Οὐθᾶπιιβ ὈΥ ΤΌ ΔΩΥ ὑΐπλ65 ὑμαῦ 
αϊδβίδηςς, 80 ὑπαὺ ἰξ ἀοεβ ποὺ βεράγαῖε Αβίδ ἃ5 ἃ 016 
ἔγουι [0 γ8}, ἴῃ Ππ6 βᾶτηθ ψν [1 4150 ἀβϑίχγας ὑπαὺ ἴΠ6 
Ροεῖ οοπδίαθγεα [Πδὺ [Π6 βου τ γτερίοπϑ ἃ5 ἃ ΨΒΟΪΘ. 
᾿ῃτουρῃουΐ ἴῃς ἱπμδοῖτεα νου] ψοῦα “ βϑυπάεγεα ἴπ 
ὑνσαΐῃ ᾿᾿ ὈΥ͂ {185 σῃ]! ἢ. Ηον, ἴμεπ, οδῃ {πε ροεὺ Πᾶνα 
Ὀδδη ἱρποτγδπὶ οὗ πε ἰβῦ μη ψ]οἢ ὑπ6 σα] ἔΟΥΤῚ8 
ψ ἢ ἐπε Εργρδη ἢ 568) 

1. Μοαϊτουγϑδηθδῃ. 
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29, Καὶ γὰρ δὴ καὶ τελέως ἄλογον, εἰ τὰς μὲν 
Αὐγυπτίους Θήβας ῆδει σαφῶς, αἱ διέχουσι τῆς 
καθ᾽ ἡμᾶς θαλάττης σταδίους μικρὸν ἀπολεί- 
ποντας ἀπὸ τῶν τετρακισχιλίων," τὸν δὲ μυχὸν 
τοῦ ᾿Αραβίου κόλπου μὴ ἤδει, μηδὲ τὸν ἰσθμὸν 
τὸν κατ᾽ αὐτόν, πλάτος ἔχοντα οὐ πλειόνων ἢ 
χιλίων σταδίων. πολὺ δ᾽ ἂν ἀλογώτερον δόξειεν, 
εἰ τὸν μὲν Νεῖλον ἤδει ὁμωνύμως τῇ τοσαύτῃ 
χώρᾳ λεγόμενον, τὴν δ᾽ αἰτίαν “μὴ ἑώρα τούτου" 
μάλιστα γὰρ ἃ ἂν προσπίπτοι τὸ ῥηθὲν ὑφ᾽ Ἡρο- 
δότου, διότι δῶρον ἦ ἦν ἡ χώρα τοῦ ποταμοῦ καὶ 
διὰ τοῦτο ἠξιοῦτο τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος. ἄλλως τε 
τῶν παρ᾽ ἑκάστοις ἰδίων ταῦτ᾽ ἐστὶ γνωριμώτατα, 
ἃ καὶ παραδοξίαν ἔχει τινά, καὶ ἐν τῷ φανερῷ 
πᾶσιν ἐστί: τοιοῦτον δ᾽ ἐστὶ καὶ ἡ τοῦ Νείλου 
ἀνάβασις καὶ ἡ πρόσχωσις τοῦ πελάγους. καὶ 
καθάπερ οἱ προσαχθέντες πρὸς τὴν Αἴγυπτον 
οὐδὲν πρότερον ἷστ οῦσι περὶ τῆς χώρας, ) τὴν 
τοῦ Νείλου φύσιν, δὶ ὰ τὸ τοὺς ἐπιχωρίους μήτε 
καινότερα τούτων λέγειν ἔχειν πρὸς ἄνδρας ξένους, 
μήτ᾽ ἐπιφανέστερα περὶ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς (τῷ γὰρ 
ἱστορήσαντι περὶ τοῦ ποταμοῦ κατάδηλος καὶ ἡ 
χώρα γίνεται πᾶσα, ὁποία τίς ἐστιν), οὕτω καὶ 
οἱ πόρρωθεν ἀκούοντες οὐδὲν πρότερον ἱστοροῦσι 
τούτου. προστίθει οὖν τούτῳ καὶ τὸ ιλείδημον 
τοῦ ποιητοῦ καὶ τὸ φιλέκδημον, ὅ ὅπερ αὐτῷ μαρ- 
τυροῦσιν ὅσοι τὸν βίον ἀναγράφουσι, καὶ ἐξ 
αὐτὼν δὲ λαμβάνεται τῶν ποιημάτων πολλὰ 
παραδείγματα τοῦ τοιούτου. οὗτος μὲν οὖν ἐκ 
πλεόνων ἐλέγχεται καὶ εἰδὼς καὶ λέγων ῥητῶς 

1 τετρακισχιλίων, ΟἰΟΒ86]1η, ἴοΥ πεντακισχιλίων ; Οτοβκαυχά, 
ἘοΥΌΙροΡ ζο]]οννίηρς ; Ο. ΜΆ] ἀρργονίηρ. 
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29. Απᾶ ἱπαδεᾶ ἰδ ἰ5 ἱπ {πε δίρῃεϑὺ ἄεργεα υῃ- 
ΓΘΘΘΟΏΔΌΪ6 ἰῃαὺ ὑπ6 ροεῖ πᾶ δοουγαῖΐας Κπον]εᾶρε 
δρουῦΐ ΤΠΕΡε5 ἱπ Εργρί, νος 15 αἰβίδηϊ ἔγοτη [ἢ 6 
Μεαϊϊξεγγδηδδι 8568 Ρυΐ ἃ ἔγῖῆε 1655 τΠδη ἔουγν ἐπουδαπαᾶ 
βίδαϊδ, δΔηα γεῦ δα πο Κπον]εάρε δρουῦΐ {πε 6δα οὗ [ῃ6 
Αταθίδη Ου]ξ, οὐ ἀρουῖ {με δα]οϊηϊηρ ᾿δϊ τη δ, γνῇοβα 
ψ] 1 ἰ5 ποῦ τόσο ὑμδῃ ομσ ὑπουβδηα βἰδαϊΐα: θαΐ Ιἱ 
ψγοῦ ]α βθεῖὰ ἴο θ6 τ ἢ ΤΌΘ ἈΠΓΘΆΒΟΠΑΌ]6 ὑπαὺ ΒΘ 
Κπονν {πΠεῸ6 ΝΣ ὕογε πε βᾶτὴβθ ὥδῆηθ ἃ5 πε νδϑδὶ 
-σουπῖυ Δεργρίαβ δηπὰ γεὺ αἷα ποὺ 866 86 γϑᾶβοῃ 
τπογοΐου ἢ ἔογ ἔπε Ὁπουρηϊ ννῃϊοἢ ἢδ5 θΘεη δχργθββθθαᾶ 
Ὀγ Ηετγοάοζιιβ 1 νγου]α οὁσοὺγ ἴο ὁμῈ δ΄ οὔθθ, ΠᾶΧΉΟΪυ, 
[δ΄ ἐπ σουπύνΥ ννᾶ5 “8 ρ᾽ οἵ [Πς γίνε δπᾶ ]Ἰαϊὰ 
οἸαίτω ἴῸγ 18 γεάβοη ἴο Π6 βϑᾶτηθ6 Πδηλ6 ἃ5 ἴῃς τίνοσ. 
Μογδϑονεσ, ὑΠο86 ρθουν 165 οὗὁἨἁ δ. βενευδὶ σουηΐγΥ 
ὙΠ Οἢ Δ’Ὸ ἱπ 5Β0Π16 ΨΥ Π]ΔΥν 6] Ο.5 Δ΄Ὲ πηοϑὺ Ψ Ια ΘΙΥῪ 
ζῆοντι, ἃπα τηδηϊξεδῦ ἴο Ἔν ΕΥΎΡΟΑΥ ; ϑςἢ ἰ5 Π6 οἂδε 
τὴ {ἢ τὶβίηρς οὗ ὑπΠ6ὸ ΝῚ]Ὲ 88 αἷβδο ἴῃς β᾽] ηρ ἃρ 
οὗ ἴῃς 58εὰ. Αμα 708 88 ἴποβε ψῆο νἱϑδὶῦ Εἰσγρὺ ἸΘΑΓ 
ΠΟ ἔδοῦ οοποθρηΐηρ ἴΠ6 σουπέτΥ Ὀεΐογα {Π6Ὺ Ἰδάγῃ ἐῃ6 
πδίυγα οὗ ἴπ6 ΝΘ, θδοδυδα π6 παίϊνεβ οδηηοὶ ἰ6]] 
ἔογεῖρτιουβ Δεν Πρ ΤΟΤΕ ΠΟΥΘ] ΟΥ̓ ΤΟΓ6 ΤΕΙΔΔΡ ΚΑ] 
δρουῦ Π6ῖῦ οοαπίγυ ὑθδη {Π686 ρδγί συγ (ἴῸγ τῃ 6 
παΐατα οὗ [ῃ6 δηῦ γα σου ΓῪ Ὀεσοιηθ5 ααἰϊΐε οἶθαγ ἴο 
ομδ Ψ0 [88 ἰεδυγῃδα δρουΐ {πε γἱνευ), 80 4150 ὑῃοβε 
γ 0 ΠΘΔῚ ἀρουΐ ἴΠ6 ΘΟΙΒΟΥΥ δ ἃ αἰδίδποθ ᾿θαγῃ {}}15 
λοϊ Ὀθεΐοτε δηγιΐηρ 6186. Τὸ 411 ὑπ|ὶ8 να ταυβδὺ δαα 
ἴῃς ροοῦ 8 ἕόπαά 685 ἔοσ Κπον]θεᾶρε δπᾶ ἴον ἔγανεὶ, ἴο 
γ ΠΙΟἢ 811 ἢο ἢᾶνα ντὶτἴθη οἡ ἢἷβ 6 ὈΘΔΡ νυ 685 ; 
Δα ΟΠ6 ΤΩΔΥ͂ ἤπα ΤΥ ἰ{Π]υβ γαἴίοῃ8 οἵὗἠἨ βοῇ ἃ ῥγδ- 
αΠδοῦίου ἰπ ὑΠ6 ροθῖὴβ ὑμείηβεῖνοβ. Απα 80 ἰδ ἴἰ5 
ῬΙονΘα, οι ΣΏΔΩΥ φ,ΟυΠπαβ, [πΠαὺ ΗοΙμεν ὑοΐῃ Κηον8 
Δα ᾿ΕΧΡΥΘΘΒΙΥ 8808 νμαῦ 15 ἴο θὲ 5814, δπᾶ {πδῦ 6 

:. Ἡοχοά. 2. ὅ. 3 (οιρδτο 1ὅ. 1. 16. 
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τὰ ῥητὰ καὶ σιγῶν τὰ λίαν ἐκφανῆ ἢ ἐπιθέτως 

λέγων. . 
80. Θαυμάξειν δὲ δεῖ τῶν Αἰγυπτίων καὶ Σύ- 

ρῶν, πρὸς οὗς νῦν ἡμῖν ὁ λόγος, εἰ μηδ᾽ ἐκείνου 
λέγοντος τὰ παρ᾽ αὐτοῖς ἐπιχώρια συνιᾶσιν, ἀλλὰ 
καὶ ἄγνοιαν αἰτιῶνται, ἧ αὐτοὺς ἐνόχους δείκνυσιν 
ὁ λόγος. ἁπλῶς δὲ τὸ μὴ λέγειν οὐ τοῦ μὴ εἰδέναε᾽ 
σημεῖόν ἐστιν" οὐδὲ γὰρ τὰς τροπὰς τοῦ Εὐρίπου 
λέγει, οὐδὲ τὰς Θερμοπύλας, οὐδ᾽ ἄλλα πλείω. 
τῶν γνωρίμων παρὰ τοῖς “Ελλησιν, οὐ μὴν ἠγνόει 
γε. ἀλλὰ καὶ λέγει, οὐ δοκεῖ δὲ τοῖς ἐθεέλοκω- 
φοῦσιν' ὥστε ἐκείνους αἰτιατέον. ὁ ποιητὴς τοίνυν 
διιπετέας καλεῖ τοὺς ποταμούς, οὐ τοὺς χειμάρ- 

ρους μόνους, ἀλλὰ καὶ πάντας κοινῶς, ὅτι πλη- 

ροῦνται πάντες ἀπὸ τῶν ὀμβρίων ὑδάτων: ἀλλὰ 
τὸ κοινὸν ἐπὶ τῶν κατ᾽ ἐξοχὴν ἴδιον γίνεται. 
ἄλλως γὰρ ἂν τὸν χειμάρρουν ἀκούοι τις διιπετῆ 
καὶ ἄλλως τὸν ἀέναον: ἐνταῦθα δὲ διπλασιάζει 
πως ἡ ἐξοχή. καὶ καθάπερ εἰσί τινες ὑπερβολαὶ 
ἐπὶ ὑπερβολαῖς, ὡς τὸ κουφότερον εἶναι φελλοῦ 
σκιᾶς, δειλότερον δὲ λαγὼ Φρυγός, ἐλάττω δ᾽ 
ἔχειν γῆν τὸν ἀγρὸν ἐπιστολῆς Λακωνικῆς" οὕτως 
ἐξοχὴ ἐπὶ ἐξοχῇ συντρέχει ἐπὶ τοῦ διιπετῆ τὸν 
Νεῖλον λέγεσθαι. ὁ μὲν γὰρ χειμάρρους ὑπερ- 

1 ΟοΏρδχο 1. 2. 8. 
3. ΑΥὐἰβύδγομυβ δπά Ογαῦθϑ, τοβρϑούϊνϑὶγ. 
8 ΤΠ δ΄ ἰ5, ““οανθῃ- θα ̓᾽ ἴῃ ὑΠ6 ΤΌΓΙΏΘΣ ο886 186. υ86α ἰῃ ὑπ6 

106 γ8ὶ Βθη86 οὗ 6 αγβοὶς ψογά, “" ἢθδυθῃ- 8116 ,᾽ δπᾶ δρρ]ϊοθα 
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Κεαρ5 5] επῦ δρουΐ ννῆδὺ 15 τόο ορνυΐϊοιβ ἴο πχθη το), ΟΥ 
656 8110465 ἴο 1 ὈΥ 8ῃ ερὶτποἰ.} 

80. Βυΐ 1 τηυδῦ ΘΧΡΓΘ85 ΤΥ ϑδιηδΖειηθηΐ δ ἰῃς 
Ἐργρ ϊδη5 δῃηα ϑ'υγίδηβ,; ἀραϊηβδῦ τ οτα 1 δὰ αἰγεοϊπρ 
ὉΠ15 ἀὐσυμηδηῦ, ὑμαῦ ΠῸΥ ἀο ποῦ ὑυπαεγϑίδηα ΗΟΤΏΘΥ 
Ἔνθ Ψ Βδη Πα [6115 ὑμπεῖὰ δρουΐ τηδύζουβ ἴῃ ὑπεὶ" ον ἢ 
σου 68, 8Δπα γεὺ δοῦν δοοῦδα Ὠΐτη οὗ ἱρῃοᾶποα 
-- οβαῦρε ἴο ψ Β ἢ τὴν διρυχηθηῦ βῆονβ ὑπαὶ ὑπδν 
ὑποιηβοῖνοθ ἅττα βυθ)]εοῖ. [Ι͂ἢ ρσοηρῦαὶ, 5,]θηοα ἰ5 ΠΟ 
βίρῃηι οὗ ἱσπιούδηςα ; ἴου δ ΠΥ ἀοεβ Ηοσηδῦ τθῃ 0 
ἴῃς τοῆπσηῦ ουττοηὺβ οὗ ἴπ6 Εασῖρα5, πον ΤὨδιτηο- 
ΡῬΥΪᾶΘ, ποὺ γεὺ οὔμεν {πίηρδ ἴῃ ατεθοα παῖ δῖα 
γν 6 ]1-Καόνγη, ὑμουρἢ Δ5ϑυγ αΙΥ ἢς6 νγ8 ποῖ ἱρῃογδηὺ 
οὗ ἴδε. Ηοναενοσ, ΗἩουηαν 4]50 βρθᾶῖκ5 οὗ ὑπίπρϑβ 
ψ 6 }1-Κῆόνγῃ, ὑπουρἢ ἴο86 ψῆοῸ ἃγῦεὲ ψ]}}]}γ ἀδαΐ 0 
ποὺ ὑπίηκ 50; δηα ὑπεγεΐογσε ἴῃς ἔδυ! οὗ Ἰρῃοσδηῆσοα 
15. ὑπεῖγθ. Νον {π6 ροεὺ 94}15 ὑπΠ6 τίνειβ ““ βεᾶνβῃ- 
ἔεα ".---ποῦ τρϑγεὶγ {πε νηοῦ ἰουγαηΐβ, θα 41} Υἱνεὺβ 
ΔΠκὸ---εοδαδα ὑΠ6Ὺ ἅγα 411} γαρ] δ βῃηθα ὈῪ {Ππ Ταΐη8. 
Βυὺ ὑμεῈ σαποῦὰ] αριποὺ Ὀεοογμθβ ραγίϊο αν  Βδη 
ΔΡΡΙΪοα ἴο ὑπίηρϑβ ἴῃ ταϊαϊϊοι ἴο ὑπ ὶν ργθ- οι ἤθηςα. 
Εὸν οπα νοῦ] ἑηϊεγργεὺ “ Πδανοη- ἔα ̓᾿ ἢ Ο᾽6. ΨΑΥ 
οὗ ἴῃς νἱηΐον ἰοσγεηΐ δηα ἰπ αὐυϊξε δηοῦΠῈ" ΨᾺΥ 
οὗ τῆς ἐνεγ- ονίηρ δἴγεδιῃ ; δηα ἴῃ ἴῃς Ἰαίζευ οᾶβε 
ὉΠ 6 ῥγΓΘ- ἤθη 6 18, ΟΠ6. Τ]ΔΥῪ 580, ὑνοΐοα.8 πὰ 
7υδϑῦ 85 ἵππευσε γε οᾶ868 οὗ ἤγρεῦροϊθα οὐ ἤγρθγθοϊε--- 
ἔον ἜἘχϑιήρῖο, “ ᾿Ισῃϊον ὑπ ὑῃ6 βῃῆδάον οὗ ἃ οουκ,᾽ 
ἐέγῃογα ὑἰηϊά ἔπδη ἃ Ρηγγρίδῃ 4 ἢδᾶγα,᾿᾿ “ἴο ΟὟ ἃ 
ἔδυγα 5:8} 6. ὕμδη ἃ [,δοοπΐδη Ἰεὐξζον ᾿᾿---ἰαδῦ 580 ἴπ6γα 
8. ἃ Ρᾶγ8}16] οδβδα οἵ ργε- 6 πλθησα Οἢ ΡΓ6- ΘΠ η66 
σε ἐπε ΝΙ]6 18 Βροκεῃ οὗ 858 ὑείηρ ““ βεανθη- δα. 
ΕοΥ ψΏ116 ἴπΠῸ νυ ἱπῖαν ἰουτθηῦΐ ΒΌΓρα8865 ὑπ6 οὔἤϑν 
ΒΡΘΟΙβοΔ}1}ν ὑο ργθοὶρὶίαΐθ ἀθβεοθηῦ ; ἴῃ ὑμο Ἰδύϊθν οἂδθ ἢ 8 
ΘΡ μοῦ 88 γϑίθγθῃοθ ἴο νοϊαπηα μα αυγδίϊοῃ. 

4 Τὸ ΡΙ ΡΥ ρίδη βανθ γγ88 ἃ γον!) οονγδγα, 
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βέβληται τοὺς ἄλλους ποταμοὺς τῷ διιπετὴς 
εἶναι" ὁ δὲ Νεῖλος καὶ τοὺς χειμάρρους ἐπὶ το- 
σοῦτον πληρούμενος καὶ πλήθους καὶ χρόνου. 
ὥστ᾽ ἐπεὶ καὶ γνώριμον ἦν τὸ πάθος τοῦ ποταμοῦ 
τῷ ποιητῇ, ὥσπερ' παραμεμυθήμεθα, καὶ κέ- 
χρηται τῷ ἐπιθέτῳ τούτῳ κατ᾽ αὐτοῦ, οὐκ ἄλλως 
δεκτέον ἢ ὡς εἰρήκαμεν. τὸ δὲ πλείοσι στόμασιν 
ἐκδιδόναι κοινὸν καὶ πλειόνων, ὥστ᾽ οὐκ ἄξιον 
μνήμης ὑπέλαβε, καὶ ταῦτα πρὸς εἰδότας" καθά- 
περ οὐδ᾽ ᾿Αλκαῖος, καίτοι φήσας ἀφῖχθαι καὶ 
αὐτὸς εἰς Αἴγυπτον. αἱ δὲ προσχώσεις καὶ ἐκ 
τῶν ἀναβάσεων μὲν δύνανται ὑπονοεῖσθαι, καὶ ἐξ 
ὧν δὲ εἶπε περὶ τῆς Φάρον. ὁ γὰρ ἱστορῶν αὐτῷ 
περὶ τῆς Φάρου, μᾶλλον δὲ ἡ κοινὴ φήμη, διότι 
μὲν τότε τοσοῦτον ἀπεῖχεν ἀπὸ τῆς ἠπείρου, ἐφ᾽ 2 
ὅσον φησί, δρόμον νεὼς ἡμερήσιον, οὐκ ἂν εἴη 
διατεθρυλημένη ἐπὶ τοσοῦτον ἐψευσμένως. ὅτι 
δ᾽ ἡ ἀνάβασις καὶ αἱ προσχώσεις τοιαῦταί τινες, 
κοινότερον πεπύσθαι εἰκὸς ἦν" ἐξ ὧν συνθεὶς ὁ 
ποιητής, ὅτι πλέον ἢ τότε ἀφειστήκει τῆς γῆς ἡ 
νῆσος κατὰ τὴν Μενελάου παρουσίαν, προσέθηκε 
παρ᾽ ἑαυτοῦ πολλαπλάσιον διάστημα τοῦ μυθώ- 
δους χάριν. αἱ δὲ μυθοποιίαι οὐκ ἀγνοίας ὃ 
σημεῖα δήπου, οὐδὲ τὰ περὶ τοῦ ἸΠρωτέως καὶ 

1 ὥσπερ, Α. ΜΊ]1οΣ, ἔον ὡς ; Α. ,ορθὶ ἀρργονίηρ. 
2 ἐφ᾽, ΟΔΡΡ8 ἱπβογίβ. 
8. χάριν, Οὐογαὶβ ἀο]οίοβ, δἴζου ἀγνοίας ; Μοΐποῖκο, ΕΓ Ιζου, 
ζο] ον ης ; Ο. Μύ]1οὺ δρρσγονίῃν. 

4 σημεῖα, ἰΒ τοϊδιηθα, δραϊπδῦ ὑπ σημεῖον οὗ ΟὐταΐΒ δηᾶ 
Μεΐμθκθ. γάρ, αἴϊεσῦ. σημεῖα, ατοβκυγαὰ ἀο]ούοθθ; ΕὈΓΌΙ ΚΟΥ 
ζο]ον της ; Ο. Μά]]6ν δρργονίῃρ. 

ὅ γάρ, αἴϊον οὐδέ, ατοβκυγα ἀο]ούθθ ; ΒΟΥ ίροσ [Ο]] ον ίηρ ; 
Ο. Μύ]1ο. ΔΡργονίηζ. 
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Τίνευϑ ἴῃ τεϑρεοῖῦ οὗ Ὀεΐῃρ ““Πεανθη-εα, ἴῃς ΝΙ]Ο, 
θη δὖ 5 ἢοοά, συγρᾶβθθθος ὄνεὲὴ με νυ ἱηΐεν ἴογ- 
Τοηΐβ ἴο ᾿αδὺ ὑπαῦ αχίθηϊ, ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ {πΠ6 διμουηΐ 
οὗ 15 Ποοα Ὀυΐ 4150 ἱπ με ἀυγαίίοι ἐμεγεοῖ. Απα 
80, 5'ποθ 6 Ὀεμανίουῦ οὗ {ῃ6 γἵνεὺ ννὰβ Κπόν ἴο 
{ῃ6 ροεῖ, ἃ8 1 δᾶνε υὐρεὰ ἴῃ ΤΥ δύρυποηΐ, πα 
βίποα. ἢ6 ἢδ5 ἂρρ]ϊοα {ῃ15 δορί ὑμεὺ ἴο 1, νγὲ οδημῃοῖῦ 
ἰηϊογργεῦ Ὁ ἴῃ ΔΩΥ οΟἴμοΡ ΨΑΥῪ ὑμδὴ ἰμαῖ ψῇῃΐοἢ 1 
Βανα ροϊηϊεα ουὖὐὖν Βυΐ ἴπ6 ἴδοι ὑπαὶ ἴῃ6 Ν1Ὲ 
Θυηρίΐες [15 νγναύθυβ ὉΠγΟυΡ 56νευα] τηουϊῃβ 8. ἃ 
ΡΘου] αν Ὁ Βῃαγαβ ΨΣ δανογαὶ οὔΠΕΥ τίνϑυβ, δηα 
ἐπεγεΐοσε Ηοιηοῦ αἰα ποῦ ἐίηκ 1 νουζῆν οὗ τηθηζίοῃ, 
ΡΑΥ ΠΟ] ]αΥΪγ ἴῃ δααγθβϑίηρ ΡθορὶῈ ψῆο Κπὸν [ἢ 6 
ἔαοῖ ; Ἰυβὺ ἃ5 ΑἸοδϑὺβ 4068 ποῦ τηδηζίοῃ ἔπο56 τηουΐῃ8, 
οἰτ πον, δ μουρῇ ἢς δἰῆγηηβ ὑμαῦ "6 ἴοο νἱβἰϊεα Εργρί. 
Βυΐ {πα τοδίϊεν οὗ {πε 510Πηρ’ τὺ 6 Ἰῃέεστεα ποῖ 
ΟὨΪΥ ἴγοιῃ ἴῃς τἱβίπρβ οὐ ὑμ6 στῖνϑνὺ θυΐ 8150 ἔγουῃ 
ναὶ Ηοτλδν βᾶγ5 δρουΐ ῬῆδΙοθ. ΕῸΓΡ ἴἢ6 τηδῃ γψγῇο 
1018 Ηοιο ρου ΡῬἢΔΓΟβ---ΟΥ γταΐμοῦ, 1 δδου]ᾶ 
5ΆΥ, πε σοχῃηοῃ ταροσὲ ὑπαῦ ἰδ νγὰ8 80 δηᾶ 50 ΓᾺΓ 
ἔτουη {Π6 τηδίη]8η6---ἴ 15 ταρογΐ, 1 8ᾶγ, ψουἹα ποῖ 
ἢᾶνα σοῦ ἀργοδα ἔδ]ββεα ἴο βυυοδ δὲ εχίθηϊ ἃ8 {δε 
ἀϊδίδπος ψῃοἢ ΗΟΊΟΥ σίνεβ, πϑιηθῖὶνγ, ἃ ἀδγ᾿ 5 ΤΌΝ 
ἴου ἃ βῃίρ; Ρυῦ ἃ5 ἔοῦ ἴΠ6 γίβίηρ' δῃπα 58:1{|πρ', ἢ 15 
ΓΘΆΒΟΠΆ]6Ὲ ἴο βιρροβα ὑπμαῦ ὑπθ ροεῖ ᾿ἰθαυπεα 88 ἃ 
τηδίϊεσ οὗ οουηηοη Καον]θάρε ὑμπαῦ ΠΟΥ γα βυοῇἢ 
8Π4 βυοῇ ; δη6 οομοϊυσίηρ ἴγοτα ὑμεβε ἔδοϊβ τῃαὶ 
αὖ ἴῃς τὴς οὗ τῃς νἱβὶῦὺ οὗ Μεποῖδυβ ὕπε ἰβίδπα 
γγ85 ἸΟΥῈ αἰδίδην ἔγοη ὑμ6 τηδὶ πα ἴμδῃ ἰδ νν88 
ἰῃ Πἰβ οὐνῖῶ ἔὔτηθϑβ, ἢῈ δααρα ἃ αἀἰβίδῃσθα ΔΎ {πη 685 
ἃ5 στεδῦ οὐ Π15. οὐ ΓΕΒΡΟΠΒΙ ΠΥ ἴον ὑΠ6 βακε οὗ 
16 ἔδθυϊουῦβ οἰθηθηῖϊ. Μούθονεσ, ὑῃ6 ἔδθυ]οιυβ 
ογδδυϊοηϑβ γα ποῦ, [ ἴδε ἰζ, ἃ βίρῃ οὗ Ἰρῃογδηςα--- ποὺ 
Ἔνθ ὕποβε βἰογίθβ δρουῦ Ῥεοΐδιβ δηᾶὰ ἴῃς Ῥυρτωΐεβ, 
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τῶν Πυγμαίων, οὐδ᾽ αἱ τῶν φαρμάκων δυνάμεις, 
οὐδ᾽ εἴ τί ἄλλο τοιοῦτον οἱ ποιηταὶ πλάττουσι" 
οὐ γὰρ κατ᾽ ἄγνοιαν τῶν τοπικῶν λέγεται, ἀλλ᾽ 
ἡδονῆς καὶ τέρψεως χάριν. πῶς οὖν καὶ ἄνυδρον 
οὖσαν φησὶν ὕδωρ ἔχειν ; 

ἐν δὲ λιμὴν εὔορμος, ὅθεν τ᾽ ἀπὸ νῆας ἐΐσας 
ἐς πόντον βάλλουσιν ἀφυσσάμενοι μέλαν ὕδωρ. 

(Οὐ. 4. 358) 

ἀλλ᾽ οὔτε τὸ ὑδρεῖον ἐκλιπεῖν ἀδύνατον, οὔτε τὴν 
ὑδρείαν ἐκ τῆς νήσου γενέσθαι φησίν, ἀλλὰ τὴν 
ἀναγωγὴν μόνην διὰ τὴν τοῦ λιμένος ἀρετήν, τὸ 
δ᾽ ὕδωρ ἐκ τῆς περαίας ἀρύσασθαι παρῆν, ἐξομο- 
λογουμένου πως τοῦ ποιητοῦ δι᾽ ἐμφάσεως, ὅτι 
πελαγίαν εἶπεν οὐ πρὸς ἀλήθειαν, ἀλλὰ πρὸς 
ἐμ ἀ τὼ καὶ μυθοποιίαν. 

Ἐπεὶ δὲ καὶ τὰ περὶ τῆς πλάνης τῆς 
ἡ κλον λεχθέντα συνηγορεῖν δοκεῖ τῇ ἀγνοίᾳ 
τῇ περὶ τοὺς τόπους ἐκείνους, βέλτιον ἴσως ἐστί, 
τὰ ἐν τοῖς ἔπεσι τούτοις ξητούμενα προεκθεμένους 
ἅμα ταῦτά τε διαστεῖλαι καὶ περὶ τοῦ ποιητοῦ 
ἀπολογήσασθαι καθαρώτε ον. φησὶ δὴ πρὸς 
Τηλέμαχον ὃ Μενέλαος θαυμάσαντα τὸν τῶν 
βασιλείων κόσμον" 

ἦ γὰρ᾽ πολλὰ παθὼν καὶ πόλλ᾽ ἐπαληθεὶς 
ἠγαγόμην ἐν νηυσί, καὶ ὀγδοάτῳ ἔ ἔτει ἦλθον, 
Κύπρον Φοινίκην τε καὶ Αἰγυπτίους ἐπαληθείς, 
Αἰθίοπάς θ᾽ ἱκόμην καὶ Σιδονίους καὶ ᾿Ερεμβοὺς 
καὶ Λιβύην. (Οἀα. 4. 81) 

ζητοῦσι δέ, πρὸς τίνας ἦλθεν Αἰθίοπας, πλέων 
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ΘΕΟΘΒΆΡΗΝΥ, τ. 2. 30--31 

ΠΟΡ ἴῃς ροϊεπὶ εἴἴξςοῖθ οὗ τηδρὶς ροϊίοῃβ, ΠΟΥ ΔΩΥ 
οὔμοὺ δυο ἱπνθηὐίοπϑ οὗ [ῃ6 ροεῖβ ; ἴον ἴπθ6ϑε βδἴογ 68 
ΔῈ ἰοϊὰ, ποῦ ἴῃ ἱφῃούδπος οὗ ρεϑοργάρῆγ, θυΐ ἰπ 
ογάθυ ἴο ρίνα ρ]θαβυγε δηᾶ επ͵ογιηεηΐ. ον ἀ0685 
ἰἴ σομηθ, ὕμεμ, ὑπμᾶὺ ΗΘ δὰγ5 ὑπαὶ Ῥῆδγοβ ἢδ5 
νναῖου, θη ἰὖ 15 ψιτῆουΐ νγαῖου : “ Απα ὑμογοῖῃ 15 ἃ 
δοοῦ δάνϑη, ΘΠ οα τθῇ ἰδαποῇ {Π6 νγ 6 ]]-ργορουυοποα 
58η1ρ5 ἰπῖο 6 ἀδθθρ ἤθη ὑπεν ἤᾶνα ἄγαν ἃ βἴογε 
οὗ Ὀ]ΔοΚ ναῖε δ Νον,, ἱπ ἴπε6 ἤγβὲ ρίδοβ, ἰ ἰβ 
ποὺ ἱτροβϑῖθ]ε ὑπαῦῷ ὑῃ6 βουγοα οὗ ἴπΠεῈὶ ψαῖεῦ ἢδ5 
αγίεα ὑρ; 8πα, ἴῃ με βεοοῃμα ρΐδος, ΗἩομηοΥ ἀ0685 
ποῦ 58ὺ ὑῃδὺ [Π6 ψαῖεν οδίὴς ἴτοτα {πε ἰ5]δπα, θαΐ 
ΤΉ ΘΓΘΙΥ ὑπᾶῦ ἴΠ6 Ἰδυποίπρ οὗ ἴΠ6 8105 ἴοοῖκ ρΐδες 
16 ης66--ΟΥ δοοουηΐ οὗ {Π6 Ἔχοθ]] ησα οὗ ἴΠ6 μαύθουΐ ; 
Ρυῦ [Π6 ναῖθυ 56] τὺ ἴᾶνε Ὀδθη ἄγαν ἔΌΓΩ 
16 Ορροβὶϊε τηδίῃ]δηα, βίποθ, ἴῃ ἃ νυ, ὕπε ροοῖ 
Ὀγ ἱπαρ]οδύοη οοπἔθϑϑαϑ ὑπαῖ, ἤθη Π6 δρρ]:εα {πε 
τδυτ “ἴῃ [Π6 Ορβῃ 568 ᾿ ἴο Ρῇδτγοβ, ἢ6 αἱὰ ποῖ 86 ἰΐ 
ἴῃ ἃ Ἰἰἴεγ] 86 η86, θυΐ 85 ἂπ Ὠγραῦθο ] ]οα] οὐ τηγτῃ ]ο 8] 
βαϊθυαθ ηὔ. 

951. Νον, 5ἴποο 1 5 ὑπουρμὺ ὑπαὺ Ηοτηδ 5 δοοοιηΐ 
οὗ πες ψδᾶπάογίηρθ οὗ Μεμπεΐδιιβ, 8150, ἀῦρὰθθ ἴον 
ἱσπογδησα οὗ [ῆοβε οουη 68 ο ΗΪ5 ρασγῦ, 1Ὁ 15 ῬουΔΡ05 
θεϊει ἴο τὰκ ἃ ὈγΕ ΑΙ ΠΑΥῪ δἰαϊειηθπῦ οὗ [6 
ᾳυσδίίοῃϑβ 9416 ἔουτ ΟΥ̓ ὑποβα ροθπηβ, ἀῃαὰ ἴῆθη αἵ 
ΟΠΟ6 ἴο βεραγαῖθ [ἢθβε ψυδϑίοηϑβ δπα ἴΠπ5 ΒρΘ δὶς ΤΟ ΥῈ 
οἰδαυῖγ ἴῃ ἀεΐεπος οὗ πα ροε. Μαεπεῖδαβ 5805, [6 η, 
ἴο ΤοΙοιδοῆυ8, γγὸ Πδ5 συν ]]θα δὲ ὑπΠῸ ἀδοογαϊ 5 
οὔτμε ραΐδοε : “υΚῦϑᾶ, ΔΕ ΤὭΔΗΥ ἃ ψο6 Δηα νυν Πα θυ ηΡ 5 
τηδη 014, 1 Ὀγουρῆῦ τὰν να] ἢ ἢοιης ἰπ βῃϊρ5, δῃα 
ἷπ πε εἰρηνῃ γεὰγ οδῆηθ ΕἰζΠ6Υ., [ γοδιηθα ονϑῦ 
Ουρι δπᾶὰ ΡῬἢοεβηϊοία δηὰ Ερσγρί, ἃπα οᾶτηθ ἴο 
ἘΠΗΙορίδηβ, ϑιδοπίδηβ, Εου ίδηβ, ἃμα ἴο 1 Ργα.᾿᾽ 
Νον ΠΟΥ 8581. ἴο ψμδὺ ΕἸ ΠΙορίδηβ ἢδ οᾶπηα ἰπ [ἢ5 
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ἐξ Αἰγύπτου" οὔτε γὰρ ἐν τῇ καθ᾽ ἡμᾶς θαλάττῃ 
οἰκοῦσί τινες Αἰθίοπες, οὔτε τοῦ Νείλον τοὺς 
καταράκτας ἦν διελθεῖν ναυσί: τίνες τε οἷ᾽ Σε- 
δόνιοι' οὐ γὰρ οἵ γε ἐν Φοινίκῃ" οὐ γὰρ ἂν τὸ 
γένος προθεὶς τὸ εἶδος ἐπήνεγκε: τίνες τε οἱ 
Ἐρεμβοί; καινὸν γὰρ τὸ ὄνομα. ᾿Αριστόνικος μὲν 
οὖν ὁ καθ᾽ ἡμᾶς γραμματικὸς ἐν τοῖς περὶ τῆς 
Μενελάου πλάνης πολλῶν ἀναγέγραφεν ἀνδρῶν 
ἀποφάσεις περὶ ἑκάστου τῶν ἐκκειμένων κεφα- 
λαίων' ἡμῖν δ᾽ ἀρκέσει κἂν ἐπιτέμνοντες λέγωμεν. 
οἱ μὲν δὴ πλεῦσαι φήσαντες εἰς τὴν Αἰθιοπίαν, 
οἱ μὲν περίπλουν διὰ τῶν! Γαδείρων μέχρι τῆς 
Ἰνδικῆς εἰσάγουσιν, ἅμα καὶ τὸν χρόνον τῇ πλάνῃ 
συνοικειοῦντες, ὅν φησιν, ὅτι ὀγδοάτῳ ἔ ἔτει ἦλθον' 
οἱ δὲ διὰ τοῦ ἰσθμοῦ τοῦ κατὰ τὸν ᾿Αράβιον 
κόλπον" οἱ δὲ διὰ τῶν διωρύγων τινός. οὔτε δ᾽ ὁ 
περίπλους ἀναγκαῖος, ὃν Κράτης εἰσάγει, οὐχ ὡς 
ἀδύνατος εἴη ἄν 3 (καὶ γὰρ ἡ ̓Οδυσσέως πλάνη 
ἂν ἦν " ἀδύνατος), ἀλλ᾽ ὅτι οὔτε πρὸς τὰς ὑπο- 
θέσεις τὰς μαθηματικὰς χρήσιμος, οὔτε πρὸς τὸν 
χρόνον τῆς πλάνης. καὶ γὰρ ἀκούσιοι διατριβαὶ 
κατέσχον αὐτὸν ὑπὸ »δυσπλοίας, φήσαντος ὅτι 
ἀπὸ ἑξήκοντα νεῶν πέντε ἐλείφθησαν αὐτῷ, καὶ 
ἑκούσιοι χρηματισμοῦ χάριν" δι γὰρ ὁ ΝΝΈΦΤΩΡ: 

ὡς ὁ μὲν ἔνθα πολὺν βίοτον καὶ χρυσὸν ἀγείρων 
ἠλᾶτο ξὺν νηυσί: (Οα. ἃ. 801) 
Κύπρον Φοινίκην τε καὶ Αἰγυπτίους ἐπαλη- 

θείς. (θα. 4. 88) 
1 διὰ τῶν, Μδανίρ, ἴον τῶν διά; Α. Ὑορθδὶ δρργονίηζ. 
Σ εἴη ἄν, Θιογτοῦῦ, ἔογ εἶναι, δαδρύϊην ὑδ6 ξυββοδυοη Ϊῃ 

Μαάᾶν!ρβ οοπἠθούατθ. 
ὃ ἂν ἦν, Β. ΝΊοΒο ᾿πβογίβ, Ὀοΐοσγο ἀδύνατος. 

138 



ΟΕΟΟσΒΑΡΗΥ, :. 2. 531: 

58 Πρ ἔσο Εσγρὺ ([ῸΓ πὸ ΕἸΗϊορίδηβ ᾿νε ἰῃ {Ππ 
Μεαϊτουγδῆθδῃ 568, ΠΟΥ νγὰβ ἰῦ Ῥο5510]6 ἔῸΣ 58105 ἴο 
Ρᾶ85 με οδἴαγαοϊβ οὔ ἴπΠ6 Ν1]6); δῃὰ ψῇῆοὸ {πὸ 
Βιἀοηΐδηβ ἅ16 (ἴοΥ ὑμεγ ἅγα οουΐδὶ]γ ποῖ ἴμοβε {δαὶ 
ἵνα πῃ Ῥῃορδηϊοῖα, δίπος ἢῈ νόου ποῦ ἢᾶνε ρμὰΐ ῃς 
ϑοηυβ βγεὺ δπα ἤθη Ὀγουρηῦ ἱπ ἴἢ6 5ρες6.68) ; δπᾶ 
ψῃῸ {πὸ Εγουδηβ δὲ (ἴογ ὑμαῦ 15 ἃ ΠΕῪ 8116). 
᾽Νον Ατ᾽βίοπίουβ, {πὸ ρστατητηδγίδη οὗὨ οὐ οὐ ρἜπεγα- 
τίοῃ, ἴπ Ὠϊ5 θοοὶς Ομ ἐλε Ῥαπάογίηρα ὁ} Μοποίαιιδ, ᾿Ἀλὰ8 
Γοοοσα θα ορἱπίοηβ οὗ ἸΔΗΥ͂ 6 ΟἹ 680 οπς οὗ 
{πε ροϊηΐδ 5εὺ ἔοσίῃ ; Ραΐῦ [Ὁ τὴς ἰδ ψ}}} "ὲ συβιοίεηῖ 
ἴο 5ρεᾶῖκ ὑγεῆγ οὐ π686 αυεδίίομβ. Οἱ ἴποβε ψ}Ὸ 
Βα ὑπμαῦ Μεμοΐδυβ “΄ 54116α ᾿ ἴο ἘΝ ΠΗΙορία, βομὴθ ῥτο- 
ΡΟΒ6Ὲ ἃ οοδδίιηρ-νογασε ὈΥ Οδάθβ 85 [ἊΣ δ8 [παϊΐὰ, 
τ κίηρ ἢ δ Π οΥρθ ΘΟΥΓΕΒΡΟΠα οχδοῦγν ἴο {πῸ 
ἔθ ψὩὶοἢ ΗοιΟῚ οῖνοϑ: “ἡ [ῃς εἰρη γεᾶν 1 
οτηθ Ὀδοκ᾽᾿ ; ναῦ οἴδεοιθ ῬιόΌροβα ὑπαὺ ἢθ 5816 α 
ΔΟΙΟΒ5. ὑπ ἰδέμχιαυβ ἐμαὶ 1165 αὖ ὑῃε ἢεδᾶα οἵ [ἢς 
Αγαθίδη Οὐ], ψ 116 51} οὔδεσβ ργόροβε ὑμαῦ δε 
5] 6α ΤΠγουρῇ οπα οὗ [Π6 οἂπ4]5 οὗ ἴῃς Ν᾽ΪῈΕ. Βαΐ, ἴῃ 
πε ἤγθὶ ρίδοθ, Ογαΐεβ᾽ ὑῃθΟΥΎ οὗ ἃ οοαβίπρ-νογαρε 
5. ὉΠηΘΟΟβϑαυ---ποῦ ἰπαὺ β00 ἢ ἃ νογᾶρὲ ψου]α θὲ 
᾿τηροβϑίθ!]α (ἴογ ἢῃ6 ψδηάεγίηρβ οὗ Οαγββαὺβ σου]Ἱὰ 
Πᾶνα ὈΕ6θῃ ἱπηρ0551016), θυῦ θδοδυβα ἰδ β6ῦνθ 5 ΠῸ ρὺ- 
Ροβ6 εἰ πεν 85 τερδγαβ Ογαῦθβϑ᾽ τού πμοιηδύοαὶ μγρούῃ 6βεβ 
ΟΥ ἃ8 τεραγὰβ ἴῃς [της σοηδυτηθα ἴῃ ἴἢ6 ννδπάοσίηρβ. 
Εὸν Μεπεϊδυβ ννὰ5 ἀεἴδι πε ἀρδίηδῦ ἢἷβ Ψ1}} Ὀδοδαβα 
οὔ τε αἰ ου]} 165 οὐ 541Π]1πρ' (μῈ Πἰμλ561} βᾶγ8 ὑπαὺ ουΐ 
οὗ εἰχῦν 5ῃ105 οὔ]Ἱν ἤἥνε γνεσε ἰεἷ ἴο Ὠΐτ), δπα ἢδ 4150 
τηδα 6 ἱπέθη οηδὶ βἴορϑ ἴοῦ [6 βᾶκθ οἵ ὑγδποκίηρ, 
ΕῸῚ Ναβῖου. βᾶγβ : “ ΤΙ)υβ Μϑῃδίδυβ, ραυμοσίηρ τη οἢ 
Βυρδίδηοα δηά ρο]α, νγὰβ ννδηογίηρ ὑμοτα στ ἢϊς 
5ῃϊρ58᾽᾽ ; [ἴο ψΒ]οἢ Μεπεῖδυβ δα 645 :] “ Βανίπρ' τοδιηθα 
ΟΥΟΥ ΟΥργιβ ἀπ Ῥμοεηίοία δπα Ερσγρι." Αραΐπ, ὑῃε 
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ὅ τε διὰ τοῦ ἰσθμοῦ πλοῦς ἢ τῶν διωρύγων λεγό- 
μενος μὲν ἠκούετο ἂν ἐν μύθου σχήματι, μὴ 
λεγόμενος δὲ περιττῶς καὶ ἀπιθάνως εἰσάγοιτο ἄν. 
ἀπιθάνως δὲ λέγω, ὅτε πρὸ τῶν Τρωικῶν οὐδεμία 
ἦν διῶρυξ' τὸν δὲ ἐπιχειρήσαντα ποιῆσαι 
Σέσωστριν ἀποστῆναί φασι, μετεωροτέραν ὑπο- 
λαβόντα τὴν τῆς θαλάσσης ἐπιφάνειαν. ἀλλὰ 

Α 9.9 ε΄) ν᾿ 7)... ἢ 3 9. » ς 
μὴν οὐδ᾽ ὁ ἰσθμὸς ἦν πλοῖμος: ἀλλ᾽ εἰκάζει ὁ 
᾿Ερατοσθένης οὐκ εὖ. μὴ γάρ πω τὸ ἔκρηγμα τὸ 
κατὰ τὰς Στήλας γεγονέναι νομίζει" ὥστε ἐνταῦθα 1 
συνάπτειν τὴν εἴσω θάλασσαν τῇ ἐκτὸς 5 καὶ 
καλύπτειν τὸν ἰσθμὸν μετεωροτέραν οὖσαν, τοῦ δ᾽ 
ἐκρήγματος γενομένου ταπεινωθῆναι καὶ ἀνακα- 
λύψαι τὴν γῆν τὴν κατὰ τὸ Κάσιον καὶ τὸ 
Πηλούσιον μέχρι τῆς ᾿Ερυθρᾶς. τίνα οὖν ἔχομεν 
ἱστορίαν περὶ τοῦ ἐκρήγματος τούτου, διότι πρὸ 
τῶν Τρωικῶν οὔπω ὑπῆρχεν; ἴσως δ᾽ ὄ ποιητὴς 
ἅμα μὲν τὸν Οδυσσέα ταύτῃ διεκπλέοντα εἰς τὸν 
ὠκεανὸν πεποίηκεν, ὡς ἤδη ἐκρήγματος γεγονότος, 
ἅμα δὲ εἰς τὴν ᾿Ερυθρὰν τὸν Μενέλαον ἐκ τῆς 
Αἰγύπτου ναυστολεῖ, ὡς οὔπω γεγονότος. ἀλλὰ 
καὶ τὸν Πρωτέα εἰσάγει λέγοντα αὐτῷ, 

ἀλλά σ᾽ ἐς Ἠλύσιον πεδίον καὶ πείρατα γαίης 
ἀθάνατοι πέμψουσι. (Οἀἁ. 4. 568) 

1 γοβκυγά ᾿ηβογίβ μή Ὀδίογο συνάπτειν (Κ͵ΥΔηλΘΙ, Μοίηοκο, 
Ἐοτγθίμεν, Ὀάθηθυ- Μ.]]ου ἔο]]οννηρ), ὑπ 8 τεΐογγίηρ ἐνταῦθα 
ὕο Ὅη6 ΡΙΠΑτα; Α. ομοὶ βῆοννβ ἐδαι ἐνταῦθα τοῖεγΒ ἴο [68 
Ιβ πὶ δπα ὑμαῦ μή 158 ΨΓΟΏρ. 

5 Οτοβκυτα νψγῖῦθϑ τὴν ἔσω θάλασσαν τῇ ἐκτὸς ἴον τὴν ἔξω 
θάλασσαν τῇ ἐντός; ιπον- ΜΌΠ]ογ, Εουθίζου ζοϊ]ονίηρς. 
Μείποϊζθ, ὕοο, ἕο ]οννβ θχοαρῦ ὑμωῦ 6 νυῖΐθβ εἴσω ἴογ ἔσω ; 
Α. ορθὶ Ἀρρσγονίῃρ, 
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νογᾶρε {πγουρῃ" ἴῃς ἰδίμσηυβ ΟΥὐἠἨ ὁπ οὗ ὑῃε οδῃδ]8 
νοῦ]α, ἢ ΗοιηδΡ τηδηὐϊοπμεᾶ δυο ἢ ἃ νογᾶϑθ, Ὀς 
ἰπἰογργεϊεα 88 ἃ κΚἱπά οὗ δοΐίϊοι ; Ὀαΐ οἶποα ἢςῈ Ἃἀ0685 
ηοῦ τηϑη οι ΒΌ0 ἢ} ἃ νογᾶρα ἴ ψουἹά ὕὲ ρταϊυϊζουβ 
Δηα δρβυτά ἔὉΓ ομε ἴο ριόροβε ἰξ. [ ψου]ὰ ΡῈ δρβατγα, 
Ι γτερϑδῖ, βίπος θεΐοσε ἐπε Τγοΐδη ῆΥακν ἴεγα ννᾶ8 ΠΟ 
σ8Π8] ; 8)ηῃᾺ {Π6 ρεύβοῃ ψῇῆο ὑπαδγΐοοϊκ ἴο "114 οπε-- 
Ιτηθδῃ Θ6βοβίυ!β 1--ττοῖβ βαϊα ἴο πᾶν δραπαομῃεα {δε 
υπαογίακίηρ Ὀδοδῦθε ἢ6 βδυρροβεα πε ἴενεὶ οὗ {με 
Μεαϊζεουτάπθδη ὅδ νγὰβ ἴοο πἰσῃ. ΕἸ οστηοσα, ὑπ 6 
ἰδῦταυβ νγὰβ ποῦ πανί ρθε εἰζμευ, πα Εγαϊοβ ΒΘ 6 5᾽ 
ςοπ͵θοΐαγα 18 ψτοηρ. ΕῸΥ Ὠς ὑΠ1η8 {παῖ {πε Ὀγεακίηρ; 
οὗ [ῃ6 σῇβδηποὶ αὖ {π6 ΡΙ]αγβ οὐ Ηεδο]εβ μδά ποῦ γεῖ 
[Δ Κθὴ ρΪδοα δπα ὑπαὺ ἰῃ σοηβοααθπος ὑπε Μεάαϊζετ- 
ΤΔΉΘΔη 868, βίηοα ἰὑ νψὰϑ οὗ ἃ πίρῃου Ἰενεὶ, Ἰοϊημθα 
ἴῃε6 δχύθυϊου 864 δ᾽ ὑῃ6 ἰϑίμυηυβ δηῃα Ἴονογϑα ἰδ, θυΐ 
δῆθεν ὑπ6 Ὀγεακίηρ οὗ ἴῃ6 ομδπ 6] ἴοοῖκ ρ͵δος δὲ με 
ΡΠ]αγ5, ὑπ Μεοαϊξουυδηθδῃ 868 ννὰ5 Ἰουνοθα δηά {π5 
ἜΧροβϑα {πῸ ἰαπᾶ δρουΐ (δϑίυχη δπα Ῥεϊυβίυμη, ἃ8 ἴδΥ 
ἃ5 πε Βεαὰ 5ὅε8. Νονν ψβδᾶὶ Πιἰϑζουϊοαὶ ἱπίουτηδίοη 
ἢανα ψὰ τερδγαϊηρ ὑΠ15 Ὀγεὰκ αὖ [με ΡΠ]ᾶγβ ἴο [ῃ6 
οἴἴδοῦ ὑπαὺ Ὁ ἀἸαὰ ποὺ γεῖ οχίϑδὺ θεΐογε ὑμ86 7 το͵δῃ 
γνᾶαγῦἢ Βαυῖῦ ρεγμᾶρθ-- σοὺ Ψ1]] βαγ---ῖῃε ροεὺ [88 
Γεργθδθηϊεα Οαγββαιβ ἃ5 βδι]ηρ ὑΠπγουρἢ ἴῃς 5ἴγαὶδ 
αὖ ἴῃς ΡΠΠ]ΔΥ5 ἱπίο ἴΠ6 οοεδῃ (845 ὑβουρῇ ἃ οἤδηη6] 
ὙΟΓΘ ΔΓ ΘαῪ ἴῃ δχίβῦθηοα) δὖ [πε βᾶπηθ ἴπαθ ὑπαὶ Πα 
ον ΥΒ Μεμεαΐδιιβ ΌΥ 581 ἔτοια Εργρὲ ἱπῖο ἴῃς Βεὰ 
568 (85 που ρῇ ἃ οἤδῃηθὶ νετε ποῖ γαῖ ἴῃ οχβίθηςαλ) ! 
ΕὙγΙΠογτηοσθ, Ησαυ Ὀτΐπρϑ ἱπ Ῥγοΐδυβ 88 βαυΐπρ' ἴο 
Μεποῖδυβ.: “ΝΥ, ῃ6 ἀεδί!]εθα ρσοᾶβ ψ}}} σΟΏΨΕΥ 
ἴπε6 ἴο με ΕἸγϑβίδη Ρ]αίῃ δἀπὰ ἴο πε επα οὗ {πε 

1 Κ66 17. 1. 95 ; 418ο ΗἩδγοάοΐυβ, 2. 158, ἀπὰ 4. 39. 
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ποῖα οὖν; καὶ ὅτι ἑσπέριόν τινα λέγει τόπον 
τοῦτον ἔσχατον, ὁ Ζέφυρος παρατεθεὶς δηλοῖ" 

ἀλλ᾽ αἰεὶ Ζεφύροιο λυγὺ πνείοντος ἀήτας 
᾿Ωκεανὸς ἀνίησι. (θα. 4. 561) 

ταῦτα γὰρ αἰνίγματος πλήρη. 
82, ἘΝ δ᾽ οὖν καὶ σύρρουν ποτὲ ὑπάρξαντα τὸν 

ἰσθμὸν τοῦτον ὁ ποιητὴς ἱστορήκει, πόσῳ μείζονα 
ἂν ἔχοιμεν πίστιν τοῦ τοὺς Αἰθίοπας διχθὰ 
διῃρῆσθαι, πορθμῷ τηλικούτῳ διειργομένους; τίς 
δὲ καὶ χρηματισμὸς “παρὰ τῶν ἔξω καὶ κατὰ τὸν 
ὠκεανὸν Αἰθιόπων; ἅμα μὲν γὰρ θαυμάξουσι τοῦ 
κόσμου τῶν βασιλείων οἱ περὶ Τηλέμαχον τὸ 
πλῆθος, ὅ ἐστι 

χρυσοῦ τ᾽ ἠλέκτρου τε καὶ ἀργύρου ἠδ᾽ ἐλέ- 
φαντος. (θα. 4. 18) 

τούτων δ᾽ οὐδενὸς πλὴν ἐλέφαντος «εὐπορία παρ᾽ 
ἐκείνοις ἐστίν, ἀπορωτάτοις τῶν ἁπάντων οὖσι 
τοῖς πλείστοις καὶ νομάσι. νὴ Δία, ἀλλ᾽ ἡ ̓Αραβία 
προσῆν καὶ τὰ μέχρι τῆς ᾿Ινδικῆς' τούτων δ᾽ ἡ 
μὲν εὐδαίμων κέκληται μόνη τῶν ἁπασῶν, τὴν δέ, 
εἰ καὶ μὴ ὀνομαστὶ καλοῦσιν οὕτως, ὑπολαμ- 
βάνουσί γε καὶ ἱστοροῦσιν, ὡς εὐδαιμονεστάτην" 

ν Α 4 3 ὃ ΝΥ 3 Ϊὸ Ὅ δὰ δὲ τὴν μὲν οὖν ᾿Ινδικὴν οὐκ οἷδεν “Ὅμηρος, εἰδὼς δὲ 
,.ὃϑ Ν . Ἁ δ᾽ ἾἌἊ ’ ἡὸ ’ὔ ἐμέμνητο ἄν'"" τὴν ραβίαν, ἣν εὐδαίμονα 

9 

προσαγορεύουσιν οἱ νῦν, τότε ὃ οὐκ ἦν πλουσία, 
ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἄπορος καὶ ἡ πολλὴ αὐτῆς 

1 καλοῦσιν οὕτως, 111 8. οοτηϊηϑ δου οὕτως, Α. ΜΙΠον, ἴοὸ συ 
καλοῦσιν, οὕτως ; Α. οροὶ ΒΡΡΓΟΝ ΗΚ. 

3. ἘΚ ΘΟΙΠΟΗ͂ ἀο]οῦθ5 εἰδὼς δὲ ἐμέμνητο ἄν 88 8 ΤΏΔΓΡΊΠΔ] ζ]ΟΒ88. 
8. Μρίμοκο, Οοθοὺ ἀδὶοῖβ αστοβκ γα Ἐ οἷδε μέν (νν ΐοἢ σδιηοσ, 

Θάρπον- ΜΆ]1ον, ΕΌγ σον ξ0]1οὁ) δἴδον οἱ νῦν. 
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εδεὶ)." ναὶ επὰ οὗ {Πδ6 δαγί!, ργαγὺ ὍΝὮΥ, ἐπα 
οϊηρ οὗ ““Ζερἢγτιυϑβ᾽ βῆονβ πὰαὺ ἢδ τηθδῃβ ὈΥ ὑἢ15 
τειηοΐα γορίοη ἃ ρἶδοα βοιρθνῃοτα ἴῃ Π6 ννεϑῦ : “Βαϊ 
αἴναγβ Οοδδηυβ βεπάσδι ἢ ἔουθ ὑμ6 ὈγθθΖαβ οὗ [6 
οἰδαν- ον Ζερῆντυβ." ΘΑΙΠΥ, ὑμ6 56 τηδίῦθυθ ἃ Γ6 
[Ὁ]] οὗ ρυΖΖ)ηνσ αυεϑβιϊοπϑβ. 

ο 82. Τξ, Βονάνογ, ἴΠςῈ ροεὺῖ Πδα ἢεδαγὰ {πὲ {ι[ς 
ἰδ σηυβ 5 ὁποθ βυριηθγρεα, 5μο]α νγα ποὺ ἢᾶνε 
8411 [Π6 σταδίθυ γεᾶβοη ἴου θα] θνίηρ ὑμαὺ με ΕΠΗΪορίδ 8, 
βίποα ΠΕ Υ γγεῦα βεραγαϊθα Ὀ΄ 50 στεαὺ ἃ ἰγαϊϊ, νγεσα 
ΓΘΆΙΪν “βυπάεγεα ἴῃ ὑναΐη ᾽Ρ Απᾶᾷ δον οου]Ἱά 
Μεπαῖδὰβ πᾶνε σοὔϊζεμ ὑγεαβῦγεβ ἔοι ἴπε τειηοΐα 
ἘΠΗϊορίαπβ ψῆο ᾿ἰνεα δ᾽οηρ Οοδδηυβ δ ΕῸΓ δὲ ἴδε 
τηοϊηδηῦ ψ ἤδη ΠΥ τηδύνε!]εδα δὖ ὑπῸ ογμδιηθηΐβ ὑμοιη- 
Β6Ιν6 5. ἰπ ἴῃς ράᾶΐδος οὗ Μεποίδυβ, Το] θηδομυβ δηᾶ 
ἢϊ5 δοΟΙρΡΔηΐΟΩ8 την ] ] δα αὖ ὑΠδ6 ρστεδὶ αυδηθ τ οἵ 
{πουλ---- οὗ ρο!ά διά οὐ διθεὺ ἃμπα οὗ 5|νεν ἀββᾶ οὗ 
ἵνοῦγ "; Ρυῦ ψ ἢ ὑμ86 Ἑχοδρύοη οὐ ἰνοσγυ, ἔμετα 15 
ΠΟ ρτοαῦ βίογε οὗ δὴγ οὗ [ἢδβϑε ὑπίηρβ διηοηρ ὕμοβε 
ΡῬΘΟΡΙδ, τηοβὺ οὗ ν βοὴ τὲ {ἢ ροογεβὺ οὗ 4}} ρεορ]θβ 
Δα ἃ1ἴ6 ψνδηάουϊηρ 5ῃορῃθγαάβ. “ΨΈΕΥΥ ὑγὰθ,᾿᾿ γοῖ 
Β8Υ; “θυ Αγάρῖα δπὰ με στερίομβ 85 [ὯΥ ἃ5 [ηάὐϊΐᾶ 
Ῥεϊοηρσεά ἴο ὑεῖ; δπα ὑμουρ Ασα ῖα δοῃς οἵ 4]} 
6856 οουμπἔγῖεβ ἢδ85 {Π6 δας “ ΒΙεϑῖ, [πᾶϊᾶ 15 50ρ- 
Ροββϑα δηᾶ τερογϊεα ἴο Ρὲ ἴῃ {πὸ ϊρῃοϑὶ ἄερτεα 
“θ]εδῦ, ἀνε {πουρὶὶ ΡθορὶῈ ἄο ποῖ 80 .411} ἰδ ὈΥῪ 
Ὠδιη6. Νον 88 ἴο [ππΐα, Ηοιηοὺ α]α ποῖ Κπον οὗ 
ἴδ (ἴὉγ δὰ 6 Κπονῃ οὗ 1, 6 ψου]ὰ ἰᾶνα τηθη- 
Ποποα 10); Ρυΐ ἢς αἰὰ Κπον με Αγαθία νι] ο ἢ ἰδ 
ἴο-ἀδὺ ς4116α ““Β]εο. 1 [Ι͂ὴ ἷθ ὕϊηθ, Βονανου, [ἢ 
νγ8 ποῦ τίοῃ, ἀπά ποῦ ΟὨ]Υ͂ νγὰβ ἴδε οουηΐ ἰἰβο] 
νἱτπουῦ ταβουγοθβ θυΐ τηοϑὺ οὐ 1 νβ οσουρίοα ὈΥῪ 

1 ΤΉκρί ἷβ, Αγαθῖδ ὙΠ οαϑδῦὺ οὗ 6 Βοάὰ ἥοα. δίγαθο 
ἀοβηθϑ ἰὖ ἴῃ 16. 3. 
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σκηνιτῶν ἀνδρῶν: ὀλίγη δ᾽ ἡ ἀρωματοφόρος, δι᾽ 
ἣν καὶ τοῦτο τοὔνομα εὕρετο ἡ χώρα διὰ τὸ καὶ 
τὸν “φόρτον εἶναι τὸν τοιοῦτον ἐν τοῖς παρ᾽ ἡμῖν 
σπάνιον καὶ τίμιον. νυνὶ μὲν οὖν εὐποροῦσι καὶ 
πλουτοῦσι διὰ τὸ καὶ τὴν ἐμπορίαν εἶναι πυκνὴν 
καὶ δαψιλῆ, τότε δ᾽ οὐκ εἰκός. αὐτῶν δὲ χάριν 
τῶν ἀρωμάτων ἐμπόρῳ μὲν καὶ καμηλέτῃ γένοιτ᾽ 
ἄν τις ἐκ τῶν τοιούτων φορτίων εὐπορία. Μενελάφ 
δὲ λαφύρων ἢ δωρεῶν. ἔδει παρὰ βασιλέων καὶ 
δυναστῶν, ἐχόντων τε ἃ δώσουσι καὶ βουλομένων 
διδόναι διὰ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ εὔκλειαν. 
οἱ Ἐν σὖν Αἰγύππιοι καὶ οἱ πλησίον Αἰθίοπες 

ὶ Ἄραβες οὔθ᾽ οὕτω τελέως ἄβιοι, οὔτ᾽ ἀνήκοοι 
τῆς τῶν ᾿Ατρειδῶν δόξης, καὶ μάλιστα διὰ τὴν 
κατόρθωσιν τοῦ ᾿Ιλιακοῦ πολέμου, ὥστ᾽ ἐλπὶς ἦν 
τῆς ἐξ αὐτῶν ὠφελείας: καθάπερ ἐπὶ τοῦ θώρακος 
τοῦ ᾿Αγαμέμνονος λέγεται, 

τόν ποτέ οἱ Κινύρης δῶκε ξεινήϊον εἶναι" 
πεύθετο γὰρ Κύπρονδε μέγα κλέος. (11. 11. 20) 

καὶ δὴ καὶ τὸν πλείω χρόνον τῆς πλάνης λεκτέον 
μὲν ἐν τοῖς κατὰ ἀοιδὴν καὶ Συρίαν καὶ 
Αἴγυπτον καὶ Λιβύην γενέσθαι καὶ τὰ περὶ 
Κύπρον χωρία καὶ ὅλως τὴν καθ᾽ ἡμᾶς παραλίαν 
καὶ τὰς νήσους" καὶ γὰρ ξένια παρὰ τούτοις καὶ 
τὸ βίᾳ καὶ τὸ ἐκ λεηλασίας πορίσασθαι, καὶ 
μάλιστα παρὰ τῶν συμμαχησάντων τοῖς Τρωσίν, 
ἐντεῦθεν ἦν. οἱ δ᾽ ἐκτὸς καὶ πόρρω βάρβαροι 

1 ΤῈ Ττορϊοαγνύοβ οὐ ὕμῃθ νϑβύθγῃ βδ46 οὗ ὑῃῆθ6 Αγδρίδῃ 
αυϊὲ (]. 1. 8). 2 366 16. 2. 21]. 5. 886 16. 2. 1. 
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αννε]] δῖ ἰπ ἰθηῖβ. ΤῊ ρᾶτὺ οὗ Αταθία ὑπαὶ ργοάποθβ 
ὑμ6 βρίοεβ 15. 8118]}; πᾶ ἰΐ 15 ἔγοτῃη ὑιῖβ 51:4}} ἐθυτὶ- 
ἴοιγ ὑπᾶὺ ὑπ σουπῖγν σοῦ μα πᾶς οὗ “ ΒΙεβι," 
ρεοδῦβα 816} τ θ  ἢδηα δα 15 Γᾶγα ἴῃ ΟἿἿ ρᾶχὺ οὗ {πε 
ΟἹ πα οοβίϊν. Το-αγ, ἴο μὲ βδυγε, πε Ασα) 
ἅΥ6 νν6}} ἴο ἀο δῃᾶ δνϑὴ τἰοῇ, θδοᾶιβα ὑποὶν ἔγαάς ἰς 
δχίθηβίνε δηα δἱναηαδηΐ, θὰῦ ἰῦ 5. ποῦ ΠΚοὶν ἴο ἢᾶνα 
θδδῃ 80 ἱπ' Ηοχηδγ᾽ 8 ἔϊπηθβ. 80 [3 85 ὑΠ6 Ἰῆϑυδ βρίςβϑβ 
ΔΥΘ ΘΟΠΟΘΓΙΩΘα, ἃ τῃηϑγοΠδηῦ ΟΥ̓ ΟδΙ,6]-αΥἶνεῦ τιἱρῇΐ 
αἰϊαϊῃ ἴο δοτῃβδ βοχΐ οὗ θα! ἢ Ὀγ ὑγδί οἰκί ἰῃ {πε ια, 
νου θὰ5 Μεπεαῖδὰβ ποεαβα ὈΟΟΐΥ ΟΥ ρμγεβϑεηὺβ ἔτο, 
Κιίηρβ οὐ ἀγπαβὶβ Ψηο πδὰ ποὺ ΟἹΪΥ ἴπ6 πλϑᾶῃβ ἴο 
σῖνε, αῦ αἷ5δο ἴῃς ρσοοά-ν}}} ἴο τηᾶκε ϊπὶ ργεβεοηΐβ 
Ὀδοδαβα οὗἉ Πὶ5 αἰβυϊποϊοη δπα ἔαπιθ. Τῆς Εργρίϊδη8, 
Βοννενεσ, ἃπα πε πεὶρῃρουσίηρ ΕἸΠΙορίδ 5 ἂπά 
Αγδρβ,} ψγγεῦα ποῦ ψΌ]γ ἀεβυϊταϊα οὗ ἔπ6 τρθδῃ5 οὗ 
᾿ΠΙνϑ] Ποοά, ἃ5 νγεσα ὑπε οὔϊιοὺ ΕΠ ΒΙΟΡΙ Δ Π8, ΠΟΥ ΨνΠΟ]]Υ 
ἱσπογδηῦ οἵ Πε ἔδιης οὗ [6 βοῃβ οὗ Αἴγειιβ, ραγίϊςα- 
ἸΑΥ]γ ἴῃ νίαν οὗ ὕΠπῸ βιοοαββ Ὁ] ἰβδδὰθ οὗ {16 Τγο͵δῃ 
γᾶν, δῃᾷ ἤδῆςοθ Μεῃαὶδαβ τῖὶρηῦ Πορα ἴον ρῥγοῆῦ ἔγοτῃ 
ἴΠ6. Οοραγα νῃδὺ ΗΕ 5805 οἵ [ῃε ὑτεδϑιρ]αῖς 
οὗ Αρδιβοποῃ : “ ΤῊΣ Ὀγθαϑίρ] δῖα ὑμαὺ ἴπ ὑἰμηθ ραϑὺ 
Οἴηγυγαβ σάνε ἶπὶ ἴον ἃ συεϑὺ-οΊ Ὁ; [ῸΓ δα ἰὰ ΟΥρτὰβ 
αἀϊά Οἴηγταβ ἤθαὺ {6 τηϊσῦν ἰ416.᾿ ΕἸΣ ΠΟ ΤΉΟΓΘ, 6 
τηϑὺ αϑϑοσὺ [αὖ Μοπα]διιθ᾽ ὕϊπλθ ἴῃ ἢ15 νου ρ5 νγὰ85 
βρϑηῦ τηοβίν ἴῃ πε ταρίοῃβ δροιῦ Ῥῃοδμηϊοῖα,;" ϑγτῖα, ὃ 
Ἐπσγρῦ, δπα [ἰργὰ, δηά ἴῃ ὑπ6 οουηὐγθβ τοὰπα Ουρι, 
8Δη6, φσειθυα! ν βρεακίηρ, δ᾽οηρ ἴῃς Μεαϊξεγγαηθδῃ 
Β6δ- ροδγαὰ δηα διηοὴρς ἰῃς ἰβϑἰίαπάβ. Εογῦ Μαῃεαῖδὰβ 
τηῖρῃῦ ργόοουτε ραυοοί- ἢ θ διηοηρ μεθα ρθορ]θβ 
δα 450 δησῖίο ἢ Πϊπη561 ἔτοια ἰδ ὈΥ νἱοϊεποα ἀπ 
ΓΟΌΡΟΓΥ, Δ Πα ἸοΓῈ ρδγ[ου]]ν ἴγοπι ὕποβα πο Πιδὰ 
θεδῃ 8}1165 οὗ ἴῃηε Τιοδηβ. Βαυὺῦ {πῈ Ῥδυρδαιδηβ ὑπαὺ 
᾿ϊνεα ουἰδίάς ὑπμ686 ταρίοηβ οὐ δ ἃ αἰβίδῃοε οουἹὰ 

145 
ΥΟΙ͂,. 1. Ι, 



5ΤΒΑΒΟ 

3 ’ ’ [ ’ 3 4 

οὐδεμίαν τοιαύτην ὑπηγόρευον ἐλπίδα. εἰς οὖν 
τὴν Αἰθιοπίαν ἀφῖχθαι λέγεται ὁ Μενέλαος, οὐχ 
ὅτι εἰς τὴν Αἰθιοπίαν τῷ ὄντι ἀφῖκτο, ἀλλ᾽ ὅτιϊ 
μέχρι τῶν ὅρων τῶν πρὸς Αἰγύπτῳ. τάχα μὲν 
γὰρ καὶ πλησιαίτεροι ἦσαν ταῖς Θήβαις οἱ τότε 
Ψ 3 Ἁ 4. [οὶ ’ 9. φ Ἧ ὅροι, ἀλλὰ καὶ οἱ νῦν πλησίον εἰσίν, οἱ κατὰ 
Συήνην καὶ τὰς Φίλας: ὧν ἡ μὲν τῆς Αἰγύπτου 
ἐστίν, αἱ δὲ Φίλαε κοινὴ κατοικία τῶν Αἰθιόπων 
καὶ τῶν Αἰγυπτίων. ὁ οὖν εἰς Θήβας ἀφιγμένος 
εἰ καὶ μέχρι τῶν ὅρων ἀφῖκτο ἢ καὶ περαιτέρω 
τῶν Αἰθιόπων, καὶ ταῦτα τῇ βασιλικῇ ἕενίᾳ 

’ 3 » ο Ἁ . 4 χρώμενος, οὐδὲν ἄλογον. οὕτω δὲ καὶ Κυκλώπων 
9 σι 9. ω ’ὔ ς ), ’ 7 ἴον 

εἰς γαῖαν ἀφῖχθαί φησιν ὁ ᾿Οδυσσεύς, μέχρι τοῦ 
σπηλαίου προεληλυθὼς ἀπὸ θαλάττης" ἐπ᾽ ἐσχα- 
τιᾶς γὰρ ἱδρῦσθαί που λέγει. καὶ εἰς Αἰολίαν δὲ 
καὶ Λαιστρυγόνας καὶ τοὺς ἄλλους, ὅπου ποτὲ 
καὶ καθωρμίσατο, ἐκεῖσέ φησιν ἀφῖχθαι. καὶ ὁ 
Μενέλαος οὖν οὕτως εἰς Αἰθιοπίαν ἧκεν, οὕτω δὲ 

3 ’ Φ ’ , 3 3 καὶ εἰς Λιβύην, ὅτι προσέσχε τόποις τισίν" ἀφ 
οὗ καὶ ὁ κατὰ τὴν ᾿Αρδανίδα" λιμὴν τὴν ὑπὲρ 
Παραιτονίου Μενέλαος καλεῖται. 

88. Εὐ δὲ Φοίνικας εἰπὼν ὀνομάξει καὶ Σιδο- 
νίους, τὴν μητρόπολιν αὐτῶν, σχήματι συνήθει 
χρῆται, ὡς 

Τρῶάς τε καὶ “Ἕκτορα νηυσὶ πέλασσε' 
(Ι. 18. 1) 

1. εἰς τὴν Αἰθιοπίαν τῷ ὕντι ἀφῖκτο, ἀλλ᾽ ὅτι, Οἀδβαυθοη ἰπβουίβ : 
ἘοΓΌΙροσ, διογγοῦυ, ξο] ον ίηρ ; Κυδιηοῦ δρργονίην. 

3 ᾿Αρδανίδα, Κτδιλοτ, ἔοσ ᾿Αρδανίαν. 
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Ρτοιηρὺ ἴῃ ᾿ΐπὶ πῸ δι 6 ἢ δἀχροϑοϊαϊίομβ. Νον ΗομπΊΟΥ 
βᾶγβΒ ὑμαὺ Μεμεῖδὺβ “τας ἴο ΕἰΠΙορία, ποὶ 
τηδδηΐηρ ὑῃπαῦ [ἢ6 ὙΘΆΪΠῪ οᾶπης ἰπῖο ΕἸ ΠΗ ορία, Ραΐ 
ὑ8α}}] 6 γϑδοῆῃβα [5 ἤπομτεν παχὺ ἴο Ερυρί. ΕῸτΥ 
ΡΥ Ρ5 δ ὑπαὶ ὑἴαθ ὑπὸ ἔγομ]ο ννὰ5 511} ὩΘΑΤΟΥ 
ΤΉΘΡ68 1 (που ΡῈ ἴο- ἂν [ἢ 15 ααϊξα π6α1)----ἰ ταθδη ἴῃς 
ἔΥΟΠΌΙΟΡ ὑπαῦ τὰμβ ὈΥ ὅγεπα δπα Ῥἢ1]66. Οὐ {π6ϑθὲ 
ἴον ὑμ6 ἔουσηοὺ Ὀαϊοηρα ἰο Ερσγρὺ, υῦ ῬὨΠδ6 15 
ἱπῃαρ δα 4|κὸ Ὀγ ΕἸ ΗΪορίδπ8 δπα Εσγρίϊδηβ. Ας-ς- 
σοΥ αἰ ρ]γ, ἤθη Μδμο]διβ οαὰς ἴο ΤἬΏΘΡ65, 1 πεεα 
ποῦ οδιι86 βυῦρτίϑα ἢ ἢ 4150 οδὴθ ἃ8 [ΔΓ 8ἃ5 {πὸ 
ἔγοπίϊον οὗ ἴμε ἘΠΗϊορίδηβ οὐ Ἔνθ ἔδυ ΠΕ , Ἔβρεςοίδ}}ν 
βίποα ἴθ νγὰβ δη]ουγίηρ ὕπῃε ἢιοβρί δ! γ οὗ {πὲ 
Κίησ οὗ ΤΏεΡεβ.2 Απμα Ὁ 5 ἰπ ὑπὸ βϑᾶτλθ 5686 
παῖ Οαγδβευδβ 58 Υ8 με “σᾶ ἴο {Π6 οουπύυ οὗ ὑπ6 
γοϊορεβ5, ΔΙ Πουρῖ μα αἰά ποῦ σεῦ δὴν [Ὀγ ΠΟΥ ἄννᾶν 
ἴγοα {Πῃ6 8εὰ ὕμδη {πε οᾶνε; ἴογ ἢθ βᾶγβ ὑπαὶ ἴῃς 
οᾶνε Δγ “οῃ πε εἀρε᾿ 8 οὗ ἴῃς σουπῖγγ, 1 Ὀε]ΐανα ; 
Δα ἀραΐῃ ἰῇ ταξεστίηρ ἴο {πΠ6 οουπίγυ οἵ Αβθο]υ8, ἴο 
16 1,Δοϑυυυβοπίδηβ δηα ἴῃς ταϑὺ-- -νθγανου, 1 58 Υ, 
ἢ 80 τ 10}} 88 σἄπηῈ ἴο ΔΠΟΠΟΥ, ἢ 6 5808 ἢδ ““οδιηὴθ ἴο ἢ 
16 σουπίγ. [Ὁ ἰ8 ἴῃ {1}|8 66ῆβθ, {πεγοΐοσα, {παῖ 
Μεμοῖδιβ “δῖα ἴο᾿ 4 Ε[Ηϊορία δπα ἰπ {Π8 5686 ἴο 
ΤΑΡγα, ἴοο, πᾶῖροὶγυ, ὑμπᾶῦ μ6 ““ἰουςμαα δ᾽ σογίδὶπ 
Ροϊπίθ; δῃὰ ἰδ 18 ἔγομπῃη ἢὶβ μανίῃρ τουομῃοα {πογα 
ὑμπᾶῦ ἴπ6 Πᾶυροὺν δ Αγάδῃϊβ ἄρον Ῥαγαθιοῃϊυχη ὃ 15 
οΔ]]εα ““Μεμεϊδαβ." 

98. Νον 1 Ηοχηου, ἴῃ βρεακίηρ οὗ ὑμε Ῥῃοβηϊοίδη8, 
ταθη οι Θ᾽ ἀοηΐδη5 4150, ῃῸ οσσαργ με Ῥμοδηϊοίδη 
γαεῖγορο]β, μς ἰ5 θαϊ δἸαρ]ογίηρ ἃ ἴδια αν ἤρσαγε οὗ 
ΒΡΕΘΟΝ, 85 ψ θη ἢ 58 γ85: “Νον Ζαυβ, Ψ ἤθη Π6 Πδᾶ 
ὑτουρῃὺ [πε Ττο]δη5 δπά Ηδοῖον ἴο ὑπ6 8}8105 ; ἂπᾶ, 

1 ὅθ 17. 1. 40. 2 Οα. 4. 120. 5. Οα. 9. 182. 
4 Οὐ. 4. 84. δ Νον, Βαεγοίουῃ. 
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καὶ 
οὐ γὰρ ἔτ᾽ Οἰνῆος μεγαλήτορος υἱέες ἦσαν, 
οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτ᾽ αὐτὸς ἔην, θάνε δὲ ξανθὸς Μελέ- 

αγρος" ἕϊ. ἃ. 641) 

καὶ “Ἴδην δ᾽ ἵκανεν" καὶ “ Γάργαρον" (11.8.41) 
καὶ “οἱ δ᾽ Εὔβοιαν ἔχον" καὶ “ Χαλκίδα τ᾽ Εἰρέ- 
τριάν τε" (11. 2. ὅ86). 

καὶ Σαπφώ" 

ἤ σε Κύπρος ἢ Πάφος ἡ πάνορμος.. 

καίτοι καὶ ἄλλο τι ἦν τὸ ποιῆσαν, καίπερ ἤδη 
,ὕὔ » ᾽ 59 ,ὔ Ἁ 

μνησθέντα τῆς Φοινίκης, ἰδίως πάλιν καὶ τὴν 
Σιδόνα συγκαταλέξαι. πρὸς μὲν γὰρ τὸ τὰ ἐφεξῆς 
ἔθνη καταλέξαι ἱκανῶς εἶχεν οὕτως εἰπεῖν, 

Κύπρον Φοινίκην τε καὶ Αἰγυπτίους ἐπαληθεὶς 
Αἰθίοπάς θ᾽ ἱκόμην" (Οἀά. 4. 88) 

ἵνα δ᾽ ἐμφήνῃ καὶ τὴν παρὰ τοῖς Σιδονίοις ἀπο- 
δημίαν, καλῶς εἶχεν εἴτ᾽ ἀναλαβεῖν εἴτε καὶ 
παραλαβεῖν, ἣν ἐπὶ πλέον γενομένην ἐμφαίνει 
διὰ τῶν ἐπαίνων τῆς παρ᾽ αὐτοῖς εὐτεχνίας καὶ 
τοῦ τὴν ᾿Ελένην προεξενῶσθαι τοῖς ἀνθρώποις 
μετὰ ᾿Αλεξάνδρου" διόπερ παρὰ τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ 
πολλὰ τοιαῦτα ἀποκείμενα λέγει" 

ἔνθ᾽ ἔσαν οἱ πέπλοι παμποίκιλοι, ἔργα γυ- 
ναικῶν 

Σιδονίων, ἃς αὐτὸς ᾿Αλέξανδρος θεοειδὴς 
ἤγαγε Σιδονίηθεν 
τὴν ὁδόν, ἣν “Ελένην περ ἀνήγαγε" (11. 6. 289) 

1 ἢ πάνορμος, ΟΔδαῦθοῃ, ἴογῦ ἢ Πάνορμος ; Οογαΐβ, Οτοβκυτά, 
ΣΟ] ον ηρ. 
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ΟἙΕΟΟΒΑΡΗΥ, :. 2. 33 

“ΦΈΟΥ ὑπ 80π5 οὗ ργϑαϊ-πμοαγῖεα Οεπμδὺβ Ψ 6. ΠΟ 
ΤΏΟΥ6, ΠΟΙ δν αἸα ἢδ 5}1}} να, δα {ῃς ρο]άδη- αἰγεα 
Μεῖεαροῦ ννὰβ ἀεδα ᾿᾿; δηα, “80 ἔαγεα ἢδ ἰο [414 δπὰ 
ἦτο δγραγοβ᾽᾿ ; 8η6, “Βιυὺῦ ὑπαν ρμοββεββεα ἔμαροδα 
Δα “ Οδ] οἰβ δὰ Εγεύσγία " ; δῃὰ ᾿ἰΚονῖβε ϑάρρῇο, ἰῃ 
πε νεῖῦβα : “ ἘΠ ΠΟΥ Ογργυϑ οὐ Ράρθοβ οὗ {πε βρδοίουβ 
Πάρου Ὠο]ἀ5 {πε 6. Αμπα γεὺ ἔπεῦα νγὰβ δποῦθοῦ 
Γαᾶθο ΨῃΪΟῆ ἱπᾶυσςοεα Ηουμορ, δ] Πουρἢ ἢ πιά 
ΔΙΤαδαυ τηθηὐοπεα ῬΠοεηϊοία, ἴο τερεαὺ Ῥηοσηίοία ἴῃ 
ἃ 5ρΡ6614] ννᾶγ---ἰῃδὶ 15, ἰο 8 ἃ δῖ᾽άοῃ ἴο πε 115. ΕῸΓ 
ΤΏΘΓΕΙν ἴο [15 [Π6 ΡΕΟρ]65. ἰπ ὑπεῖγ ῬΥΌΡΟΙ οτγᾶσδν ἰὑ 
γγὰ5 αὐαἰΐε Θπου ἢ ἴο 580: “1 γοδιηθδα ονεῦ Ογρτευβ 
δα Ῥῃοθδηϊοῖα δὰ Εσγρί, δἀπὰ οδης ἴο ΕἰΗϊορίδ.᾽ 
Βαὺ ἴῃ οὐδ ἴο βξυρραοβῦ 4180 {Π6 βοϊουσῃ οὗ ΜεηοΪδα5 
διηοηρ ὑῃς6 διαοῃΐδηβ, ἰὉ νγᾶ5 ῬΓΌΡΕΥ ἴοσῦ Ηοιμοτ ἴο 
Γαρϑδῖ 85 με αἱα, οὐὁ ὄἄνθὴ 86α 501} πηοστα ὕμδηῃ {Πδῦ : 
Δηα ᾿ὰ βυρρεϑὶβ [Πα ὕΠ15 50] οὕ σηι ννὰ5 οὗ Ἰοηρ ἀυταϊίοη 
ὈΥ ἰβ ῥταῖβε οὗ ὑπεὶν 5Κ1}} ἴῃ ἴῃς γίβ δῃὰ οἵ ἐπε 
Ποβρί ἴα! γ ἔοσταθυὶν ἐχίεπαβα ἴο Ηδ]θη πᾶ Ῥαγὶβ ὈΥῪ 
1686 βᾶτηθ ρεορὶθ. Τιδῦ 15 νυ ἢῈ 5ρε δ κ8 οὗ τδῆν 
ΒιΔοηίδη νου Κα οὗ τῇ βἴογεα ὑὕρ ἰπ ῃ6 ᾿ουβε οὗ 
Ῥαγ β--- ψῃΘΙῈ ψΟΥῈ ΠΟΙ διργοίϊάογθα τόρθ5, {ὑπὸ 
νοῦ οὗ δ᾽:Δοπίδη ψοσηθῃ, νῃοϊιη σοα κα ΑἸΟΧχδπαάτοβ 
Ηἰαβ6}  θγουρηὶ ἔγοτη Θ᾽4οπ, παῖ ἸΟΌΥΠΕΥ ψν ΠΘγοΐῃ 
ἢδ Ὀγουρσῦ ῬΔ. Κ Ηδ]θη ἴο ἢΐ8 ἢοπλα ἡ; δπα ἴῃ ὑῃς8 

3 ΤῊ γοδάϊῃρ οὗ 6 Μϑ. 18: ἀποδημίαν τὴν ἐπὶ πλέον 
γενομένην ἐμφαίνει διὰ τῶν ἐπαίνων τῆς παρ᾽ αὐτοῖς εὐτυχίας, 
καλῶς εἶχεν εἴτ᾽ ἀναλαβεῖν εἴτε καὶ παραλαβεῖν εὐτεχνίας καί. 
ΑΒ δ σϑϑβιι]ῦ οὗ ὕη6 οοῃ͵δούυγοβ οὗ (ὐδβδδιθοη δηὰ Οὐογδὶϑ 1 
ΔΡΡΘΔΙΒ ἴῃ ὑμ6 οαϊύϊοηβ οὗ υδιηθγ δπα 1 ΠΟΥ 85 : ἀποδημίαν 
τὴν ἐπὶ πλέον γενομένην, καλῶς εἶχεν εἴτ᾽ ἀναλαβεῖν εἴτε καὶ 
παραλαβεῖν: ἐμφαίνει [δὲ] διὰ τῶν ἐπαίνων τῆς παρ᾽ αὐτοῖς εὐ- 
τυχίας [καὶ] εὐτεχνίας καί. ϑρθηρθὶ, Μείμβεϊο, Ὁ. Μη]1θγ, 
Οοροῦ, ἀο]οῦθ εὐτεχνίας [καί], δηὰ νυν ἢ 018 88 ἃ θα8158 Μδανὶρ 
ΓΟΒΒ 88 ρίνϑῃ ἴπ ὑμο ὑθχῦ δῦονϑ. 
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καὶ παρὰ τῷ Μενελάῳ: λέγει γὰρ πρὸς Τηλέ- 
μᾶχον, 

δώσω τοι κρητῆρα τετυγμένον" ἀργύρεος δὲ 
ἐστὶν ἅπας, χρυσῷ δ᾽ ἐπὶ χείλεα κεκράανται. 
ἔργον δ᾽ «Ηφαίστοιο' πόρεν δέ ἑ Φαίδιμος! ἥρως 
Σιδονίων βασιλεύς, ὅθ᾽ ἑὸς δόμος ἀμφεκάλυψε. 
κεῖσέ με νοστήσαντα. (60. 4. 615 ; θα. 1. 115) 

δεῖ δὲ δέξασθαι πρὸς ὑπερβολὴν εἰρημένον τὸ 
Ἡφαίστου ἔργον, ὡς λέγεται ᾿Αθηνᾶς ἔργα τὰ 
καλὰ καὶ Χαρίτων καὶ Μουσῶν. ἐπεὶ ὅτι γε οἱ 
Ψ ’ - Ἁ ἌᾺ ἄνδρες ἧσαν ΓΈ Δλ τέχο οι: δηλοῖ τὸν κρατῆρα 
ἐπαινῶν, ὃν ὁ Εὔνεως ἔδωκεν ἀντὶ Λυκάονος" φησὶ 

γάρ. » Σ » » 39 3. 4 
κάλλει ἐνίκα πᾶσαν ἐπ᾿ αἰαν 

πολλόν: ἐπεὶ Σιδόνες πολυδαίδαλοι εὖ ἤσκησαν, 
Φοίνικες δ᾽ ἄγον ἄνδρες. (δ, 28. 142) 

84. Περὶ δὲ τῶν ᾿Ἐρεμβῶν πολλὰ μὲν εἴρηται, 
πιθανώτατοι δ᾽ εἰσὶν οἱ νομίζοντες τοὺς Δραβας 
λέγεσθαι. Ζήνων δ᾽ ὁ ἡμέτερος καὶ γράφει 
οὕτως" 

Αἰθίοπάς θ᾽ ἱκόμην καὶ Σιδονίους "Αραβάς τε. 
(θα. 4. 84) 

τὴν μὲν οὖν γραφὴν οὐκ ἀνάγκη κινεῖν, παλαιὰν 
οὖσαν' αἰτιᾶσθαι δὲ βέλτιον τὴν τοῦ ὀνόματος 
μετάπτωσιν, πολλὴν καὶ ἐπιπολαίαν οὖσαν ἐν 
πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν. ἀμέλει δὲ καὶ ποιοῦσί τινες 
παραγραμματίζοντες. ἄριστα δ᾽ ἂν δόξειεν εἰπεῖν 
ὁ Ποσειδώνιος, κἀνταῦθα ἀπὸ τῆς τῶν ἐθνῶν 
συγγενείας καὶ κοινότητος ἐτυμολογῶν. τὸ γὰρ 

1 Φαίδιμος, διογτούῦ, ἴον φαίδιμος. 
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ΟΘΕΟΟΒΑΡΗΥ, :. 2. 433-34 

Βουβὲ οὗ Μεποῖδυβ ἴοο, ἔοῦ Μεμποῖαυβ 88γ85 ἴο 
Τεϊθιδοθαβ: “1. ψΜΠ] ρσίνε ἴδε ἃ τηϊχίηρ-ον] 
Ιδδυ  }}} ψτουρ}  ; ἰὐ 15. 41}} οὗ βνεσ, δηᾶ ὑπ 1ὲρ5 
ἐπεγεοΐδγε ἢ βῃ θα ν ἢ ρο]ά, [6 ψουκ οὐ Ηερδεβίυβ; 
84 ὑπΠ6 ετοὸ Ρηδεαΐϊτημβ, πε Κίηρ οὗἨ ὑπΠ6 ϑιάδοηίδῃηβ, 
δὅανε ἰὑ τθ, θη ἢϊθ Ὠουβα βῃδ)ζεγθα τὴθ ΟἹ. ἴΩΥ 
οοπηΐηρ ἐπι εν. Βαῖΐ ἴῃς ἐχργαββίοῃ “ [6 ψόοῦκ οὗἉ 
Ηερδδαδϑῦυβ ᾿᾿ τηβὺ Ὀ6 γαραγα θα 88 ἃ ο486 οὗ Πγροῦροϊθ, 
7υϑὺ 88 Ὀδδυϊ α] ἐπίηρθ ἃΓῈ βρόκϑη οὗ δ5 ““ψόοῦκϑ οὗ 
ΑἸΠΘης,᾽ οΥ οὗ 6 ΟΥδοθβ, οὐ" οὗ {πὸ Μυβθθθ. ΕῸΣ 

ΗοπΊΕΥ τη8 65 ἰὖ οἸεαν ὑμδὺ {Π6 δ ἀοηϊδηβ ΕΓ 6 τ δ 5 
οὗ ὑϑδυῦ ἃ} νου κβ οὗ αὐ, Ὀγ ὑπα ρῥγαΐβα ἢς Ὀαϑῖονϑβ 
ου ἴδε ὕῬον] ψῃϊοῃ Ευπδοβ σάνε ἃ5 ἃ ὑϑῆβομι [ὉΓ 
Γγοόδοι ; Πῖβ ψογαβ ἀγα : “1}ὴ θεδυΐν ἰδ νψγ88β ἴδ ἴΠ6 

υεβὺ ἴῃ 411 ὑπῸ βαυίῃ, ἴου αὐ σοῦ οἵ διάου ψγουσῃς 
Ὁ σα ΡΥ, δα τηδη οὗ [πε ῬΠοδηϊοδη8 Ὀγουρῦ ἰὑ.᾿ 

84, Μυοῇ βὰς Ὀδ6ϑὴ 9414 δρουῦΐ {π6 Εγοι Ὀδη8 : θυΐ 

ὕΠοβ6 τ θῃ ἅγ6 χτηοϑὺ ΠΚΕ]Ὺ ἴο ΡῈ οογτεοῦ ψῆο Ὀε]ονα 
παῖ Ηοιδὺ τηϑδδηὺ ἐῆς Αὐδρίαπμβ. Οὐν Ζεπο ὄνθῃ 
υνεῖΐεβ ἴμ6 εχ δοοουα συ: “Αμα [ οδιηά ἴο [ῃς 
ἘΠΗΪορίδηβ δπὰ 5: Δοηΐδηβ δπα Αὐδθίδηβ.᾿ Ηόονενεγ, 
ἰῦ 15 ποὺ ΠΟΟΘΘΒΔΙῪ ἴο οἤδηρσα ἴδε τεδαϊηρ, ἔον [Ὁ 18 
οΪα. [15 θεϊζεν ἴο ἰᾶΥῪ {8 οοῃήμϑίου ἴο [6 σμδηρα 
οὗ {πεῖν πδῆγθ, ἔῸΓ ϑο ἢ} οἤδηρε ἰ5 ἔγεαυθηΐ δηᾶ 
πούοοαδ᾽ε διηοης 811 παίΐομβ, ὑῃδη ἴο οἤδησε [ῃ6 
Τοδαϊΐϊηρ---ἃβ ἴῃ ἴδοϊ βοὴ Ὧἀο 6 ἔμεν δμγεπά 
ὈΥ ἙοΠδηρίηρ οογίδίη Ἰεἰζειβ.Ό Βυΐ ἰδ ψουϊα 56ϑῖὴ 
ἐπὶ τ[ΠῸ6 νίεν οὗ Ῥοξοϊἀοῃΐιβ 15 Ὀαβδὺ, Ὁ ἤθτα ἢ 
ἀογῖνοβ δὴ εἰγιηοϊορυ οὗ ἴη6 νψογαβ ἴτοτὰ πε Κίπβἢῖρ 
οὗ ἴῃ6 Ῥθορὶεβ ἃπα {πε ὶῦ σοϊήσηοι οἤδγδοίου ϑ.108. 

1 866 Τηἰγοάυοίίομ, Ρϑρδ χνὶ. 
151 



Ο 42 

5ΤΒΑΒΟ 

τῶν ᾿Αρμενίων ἔθνος καὶ τὸ τῶν Σύρων καὶ ᾿Αρά- 
βων πολλὴν ὁμοφυλίαν ἐμφαίνει, κατά τε τὴν 
διάλεκτον καὶ τοὺς βίους καὶ τοὺς τῶν σωμάτων 
χαρακτῆρας, καὶ μάλιστα καθὸ πλησιόχωροί εἰσι. 
δηλοῖ δ᾽ ἡ Μεσοποταμία ἐκ τῶν τριῶν συνεστῶσα 
τούτων ἐθνῶν' μάλιστα γὰρ ἐν τούτοις ἡ ὁμοιότης 
διαφαίνεται. εἰ δέ τις παρὰ τὰ κλίματα γίνεται 
διαφορὰ τοῖς προσβόρροις ἐπὶ πλέον πρὸς τοὺς 
μεσημβρινοὺς καὶ τούτοις πρὸς μέσους τοὺς 
Σύρους, ἀλλ᾽ ἐπικρατεῖ γε τὸ κοινόν. καὶ οἱ 
᾿Ασσύριοι δὲ καὶ οἱ ᾿Αριανοὶ καὶ οἱ ᾿Αραμμαῖοιϑ ρ ὶ οἱ ᾿Αρ ραμμ 
παραπλησίως πὼς ἔχουσι καὶ πρὸς τούτους καὶ 
πρὸς ἀλλήλους. εἰκάζει γε δὴ καὶ τὰς τῶν ἐθνῶν 
τούτων κατονομασίας ἐμφερεῖς ἀλλήλαις εἶναι. 
τοὺς γὰρ ὑφ᾽ ἡμῶν Σύρους καλουμένους ὑπ᾽ αὐτῶν 
τῶν Σύρων ᾿Αριμαίους 8 καὶ ᾿Αραμμαίους καλεῖ- 
σθαι" τούτῳ δ᾽ ἐοικέναι τοὺς ᾿Αρμενίους καὶ τοὺς 
ἼΑραβας καὶ ᾿Ερεμβούς, τάχα τῶν πάλαι ᾿Εἰλλή- 
νων οὕτω καλούντων τοὺς ΓΑραβας, ἅμα καὶ τοῦ 
ἐτύμου συνεργοῦντος πρὸς τοῦτο. ἀπὸ γὰρ τοῦ εἰς 
τὴν ἔραν ἐμβαίνειν τοὺς ᾿Ερεμβοὺς ἐτυμολογοῦσιν 
οὕτως οἱ πολλοί, οὺς μεταλαβόντες οἱ ὕστερον 
ἐπὶ τὸ σαφέστερον Τρωγλοδύτας ἐκάλεσαν" υὗτοι 
δέ εἰσιν ᾿Αράβων οἱ ἐπὶ θάτερον μέρος τοῦ ᾿Αρα- 
βίου κόλπου κεκλιμένοι, τὸ πρὸς Αὐγύπτῳ καὶ 
Αἰθιοπίᾳ. τούτων δ᾽ εἰκὸς μεμνῆσθαι τὸν ποιη- 
τὴν καὶ πρὸς τούτους ἀφῖχθαι λέγειν τὸν Μενέ- 
λαον, καθ᾽ ὃν τρόπον εἴρηται καὶ πρὸς τοὺς 

1 Σύρους, Α. ΜΊΠδΥ, ἔον ὅρους ; Α. ομρθοὶ δρργονίῃηρ. 
2 βϑνθυύδὶ Μϑδ., ἱποϊθαϊηρ Α, ᾶνα καὶ οἱ ᾿Αρμένιοι αἴζοτν 

᾿Αριανοί. Αὐτοβίκιιγα γϑαάβ ᾿Αραμαῖοι. ἘῸΓ ὑμ18 δίογγοςῦ γϑϑᾶη 
᾿Αραμμαῖοι, ΜΟΙ 85 ΜΞ. δυῦποΡιῦν. 

ὃ. ῬΑριμαίους, ατοβκυγα, ἴοΥ ᾿Αρμονίους. 
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ΘΕΟΟΘΒΑΡΗΥ, τ. 2. 34 

Ἐογ {πὸ παίΐοῃ οὗ [Π6 Αὐιηθηΐδηβ ἀπα ὑπαὶ οὔὑΠε Θγγίδηβ 
86 Ατδ ῖδῃ5 θα ῦγαΥ ἃ οἷοβα δἰηϊγ, ποῦ ΟὨ]Ὺ ἴῃ ΠΕ γ 
Ιδῆσυάᾶρσο, Ὀαὺ ἰπ ὑπεὶν τηοᾶς οὗ Ἰδ πα ἴῃ {Πεὶγ Ροα ]Ὺ 
θυ}, δμα Ῥδυῦςυ]αυν ὙΠ Υ νο ὑπαν να 858. οἷοβα 
παΙσῆρουγβ. Μεβοροΐαπγα, νγν ΐοἢ 15 ἱπμαριϊεα Ὀγ 
ὕπεβ6 {γε παίίοηβ, ρίνεϑ ργτοοῦ οὐ ἰῃ]5, ἔου ἴῃ {16 
οᾶ86. οὗὨ {πδ86΄ πδὶϊοηβ {6 δἰ μα] ν 15 ρΑΥ ου]Υ]Ὺ 
Ποίοθα 0] 6. Αμηά 1ἢ, σομηραχίηρ ὑπ6 αἰεγεηςεβ οὗ 
Ἰαυἴααο, ὑἤογε ἀο68 οχἰβῦ ἃ στεαῖεν αἰδγεπος μεΐννεθῃ 
ἴΠ6 πουΐπεγῃ δηα ὑΠ6 βου ΠΤ ΡΘΟρ]ε οὗ Μεβοροϊαμία 
ἴδῃ Ρεΐμψεθῃ ἴΠ 686 ὕνο ρθορὶθβ δῃᾶ {πε ϑγγίδηβ ἴῃ 
ὑΠ6 οαπίσα, 511} [ῃ6 σοϊηγηοη οδαγδοϊθσϑυϊοβ ργονδ]]. 
Απά, ἴοο, ὑπ6 Αϑϑυγίδηβ, [ῆς Αὐΐδῃβ, δα {πῸ᾿ Αγδιη- 
ΤηΔ6Δ 5 αἰΒΡΙΔΥ ἃ οενίδίη Καθ 55 θοῦ ἴο ὑποβα 7ι5ὺ 
Τηθη ] οηΘα δηα ἴο δϑδοὴ οἴπου. [παθρᾶ, Ῥοβείἀοηΐι 
οοπ͵]δοΐαγεβ ὑμαῦ ὑΠ6 ἤδιηθ5 οὗ ὕμπεβε παῦϊοῃβ 4150 8.6 
δκίη ; ἔου, ϑᾶγ8 ἢθ, [ῃ 6 ρεορὶε ννῆοιῃηα ψὰε ο81}} ϑυγίδηϑ 
816 Ὀγ πε ϑυγίδῃς ὑπειβοῖὶνεβ ο811εα Αὐϊτηδθδῃβ δηὰ 
ΑΥ̓ΔΙΠΔΤηΔ68}5 ; 8πα ἴπογα 15 ἃ γϑθι ] 8 ποθ Ὀεΐνεοθη 
15 πδᾶῖὴδ δῃά ἴῃοβα οὗ {ῃ6 Αὐτηθηΐδηβ, [6 ΔΑΥΙΔ 5 
δηα ὑΠ6 Εγδι Δ η8, βίποθ ρευ8 05 πε δηοϊθηῦ Οτθαὶκβ 
βανα ἴῃ πδιὴηθ οἵ Εσευηθῖδηβ ἴο Π6 Ατδρίδηῃβ, δηὰ 
βίηος ὑῃ6 νϑὺῪ οὐὑγιμοϊοργ οἵ ἴῃς νογὰ ““Εγδυη) ἴδῃ 
οοηἰτγθαΐαϑ ἴο 15 σοῦ. Μορῦ βοῇῃοΪδγβ, ἰπα 666, 46- 
τνα ἴῃ 6 ἤδῆηθ “ΕΘ Δ ᾿᾿ ΌΤΙ, ὁγαπ Θηιδαϊπεῖη,1 
ἃ ΠᾶΤη6 ΜΠ ϊοἢ ᾿δἴον ρθορ 68 ομδηρσοα ἴο “ Ττορ]οαγίεβ 3 
ἴογ πὸ 88κὲ οὗ ρυδδίῖευ. οδαῦπμεθθ. Νονν 6868 
Ττορϊοαγξεβ ἀγα ὑῃαὺ ὑτῖρα οὗ Ατὐδρίλπηβ ψο ᾿ἶνθ οἡ 
[πΠὰὲ 546 οὗ πε Αγαρίδῃ συ] πεοχὶ ἴο Ἐρυρὺ δηὰ 
Ἐπορία. [1Ὁ νὰβ παῖυ γα] ἔοῦ ὑπῈ ροεῖ ἴο τηθπίϊοῃ 
ἴΠ6586 Εγδιη ίδηβ δπα ἴο 5β8Υ ὑμαὺ Μεπο]δὺβ “ οδπις ἴο " 
θη, ἱπ ἴῃ6 β88πη6 86 η86 ἴῃ ψ ΒΟ Π6 88γ8 ὑπαὶ 
Μεηεδίδυβ “ οαπης ἴο᾿ ἐπε ΕἸΗϊορίδπβ (ἔοῦ ἔμεν ἴοο 

1 Τὸ ρὸ ἰπῖο {86 θαγίῃ. 2 (ἀνο- ἄν] θυ. 
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Αἰθίοπας: τῇ γὰρ Θηβαΐδι καὶ οὗτοι πλησιά- 
ξουσιν' ὅμως ἢ οὐκ ἐργασίας οὐδὲ χρηματισμοῦ 
χάριν τούτων ὀνομαζομένων (οὐ πολὺ γὰρ ἦν 
τοῦτο), ἀλλὰ τοῦ μήκους τῆς ἀποδημίας καὶ τοῦ 
ἐνδόξου: ἔνδοξον γὰρ τοσοῦτον ἐκτοπίσαι. τοιοῦ- 
τον δὲ καὶ τὸ 

πολλῶν ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα, καὶ νόον ἔγνω" 
(Οα. 1. 3) 

καὶ τὸ 
ἡ γὰρ πολλὰ παθὼν καὶ πόλλ᾽ ἐπαληθεὶς 

ἠγαγόμην. (Οα. 4. 81) 

Ἡσίοδος δ᾽ ἐν Καταλόγῳ φησὶ 

καὶ κούρην ᾿Αράβοιο, τὸν Ερμάων ἀκάκητα 
γείνατο καὶ Θρονίη, κούρη Βήλοιο ἄνακτος. 

,»". 28 (45) 

οὕτω δὲ καὶ Στησίχορος λέγει. εἰκάξειν οὖν ἐστιν, 
ὅτε ἀπὸ τούτου καὶ ἡ χώρα ᾿Αραβία ἤδη πότε 
ὠνομάζετο" κατὰ δὲ τοὺς ἥρωας τυχὸν ἴσως οὔπω. 

8. Οἱ δὲ πλάττοντες ᾿'Ερεμβοὺς ἴδιόν τι ἔθνος 
Αἰθιοπικὸν καὶ ἄλλο Κηφήνων καὶ τρίτον Πυη- 
μαίων καὶ ἄλλα μυρία ἧττον ἂν πιστεύοιντο, 
πρὸς τῷ μὴ ἀξιοπίστῳ καὶ σύγχυσίν τινα ἐμφαΐί- 
νοντες τοῦ μυθικοῦ καὶ ἱστορικοῦ σχήματος. 
ὅμοιοι δ᾽ εἰσὶ τούτοις καὶ δ οἱ Σεδονίους ἐ ἐν τῇ κατὰ 
Πέρσας θαλάττῃ διηγούμενοι, ἢ ἄλλοθί πον τοῦ 
ὠκεανοῦ, καὶ τὴν τοῦ Μενελάου πλάνην ἐξωκεα- 
νίζοντες' ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς Φοίνικας. τῆς δ᾽ 
ἀπιστίας αἴτιον οὐκ ἐλάχιστόν ἐστι τὸ ἐναντιοῦ- 
σθαι ἀλλήλοις τοὺς λέγοντας: οἱ μὲν γὰρ καὶ 

1. ὅμως, Οογαΐδβ, ἴογ᾽ ὁμοίως. 
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ΟΘΕΟΟΒΑΡΗΤ, :. 2. 34-ς 

ΔΙῸ ὩΘΆΡ ἴδε ἰεγυϊζουυ οἵ ΤΉ6) 658); Βονενου, ὉΠΟῪ 
ψΕΓῈ τηδηϊοηδα ποῖ ὁ δοοουηΐ οὗ ὑμεὶν Πδπαϊογδν 
ΠΟΙ γεῦ οπ δοοουηῦ οὗ ἴπε ρῥγοῆϊ Μεπῃεαϊδιιβ τηδάς 
διηοπρ ἴθι (ἴον [πδ΄ οοὐ]α ποὺ διηοιηῦ ἴο της }})}, 
θυΐ οῃ δοοουηΐ οὗ {πε Ἰεηρίῃ οὗ ἢ]5 5ο)]οῦση διηοηρς 
θὰ δηᾶ ἔπε ἔδιηθ οὗ μανίηρ νἱϑιϊεα ὑῃδτα; ἔον ἰἰ 
νγὯ5 ἃ ἔδτηουβ ὑπίησ ἴο ἢανα ἰγανο]]εα 50 ἔδυ δργοδά. 
ΤῊΪΚ 16 {Π6 τηδαπίπηρ οὖ: “Μδὴγν ψεγε ἴπ6 Ἰἤθὴ ψ ῃοβα 
ἴοννὴϑ Π6 δᾶ.» 8)η4ἃ ψ ῇῆοβο τηϊπα ἢδ Ἰδαγηΐ ᾿ : δηᾶ οἷ: 
“Ὑδ8, Δηα δέ. ΔΎ ΜΟ68 ΔΠα Ὑνδη 6 Πρ5 τ δ] 0]6, 
ΙῬγουρ)ῦ [τὰν γε] ἢ Πότ ἰπ 5}}05]. Ηεβιοα ἴῃ 
ἢϊ5 Οαἰδιορια βρεᾶκβ οὗ “16 ἀδιυρητον οὐ Αὐάθρυ5, 
ὑΠ6 βοῃ. οὗ συ 1]6]685 ΗἩδυηδοη  δπα οὗ ΤἭτσγοηϊα δα 
ἀδυρῆζεν οὗ Κίηρ Βα] 8. Δηᾶ Βαβι οῃογιβ βὰγ5 {Π6 
βδτηθ ᾿ῃίησ, ἸΤΠογοίοσα, γγχα ΤΑΥ͂ οοπ͵]δοΐυτα [δαὶ αἱ 

{Πε6 [ας οὗ Ἠεβιοα δα βιθβίοποσιβ ἴΠπΠῈ6 ΘΟΙΪΥΥ ννἃ8 
ΔΙΤεδαν 8116 α Αγα) δ ἔγοσῃ {18 “" Ασδθιβ,᾿ δ ὑπουρῇ . 
ἰῦ ΤΔΥῪ 8 {δμαὺ 10 νγὰβ ποῖ γαῖ 80 68116ἀ ἴῃ ὑπε {ὑἰπη68 
οὗ ἴῃς Παδγοαβ. 

8ῦ. Τοβα 5. ]αγβ ῃ0 ἱπναπὶ ὑπῈ εχρ]απδίίοῃ 
ὑμαῦ ἴῃς Εγαιλ δη5 ΓΘ βοὴ ρᾶγίϊου]αν ΕἸ ορίδη 
ὑγ106, ΟΥ, ραΐπ, ἃ ὑὺ06 οὗἨ Οερμϑηΐδηβ, οὐ ὑπίγαϊγ, ἃ 
{δὲ οὗ Ῥγρτηῖεβ8---οΥ ἃ ἢοϑβὲ οὗ οἵπον {10 65---ἃτα 1658 
ἀεβεγνίηρ οὗ οὔθάθμοθ, βίπος ἴῃ δααϊδίοη ἴο πε 1η- 
οὐ τ Υ οὗἨ {πεῖν ὑμθοῦῖεβ ὑπαυ ὈδίγαΥ ἃ [θά θμοΥ 
ἴο σοπέουπα τηνι δηα ἢἰδίοσυ. [|Κ6 ὕμπεπὶ ἂγὲ ἴῃς " 
νυ ουβ γῆ0 ἰ6}} οὗ Βἰαοηΐδης5 οἡ δε Ῥογβίδῃῃ Οὐ], 
ΟΥ̓ΒΟΙΔΘΨΏΘΓΕ 6156 οὴ Οοδδηυβ, δηα Ψ ΠΟ ρΐδος ἴπεὸ 
νη οτίηρθ οὗ Μεμπεῖδιβ, ἀπ 1 κανν δε ροἷδοε {π6 
Ῥῃορδηϊοίδηβ, οαὖὐ ἰπ Οσθδηυθ. Απα ποὶ [ἢς ἰ᾿οδϑὶ 
ΓΘΆΒΟΙ [ῸΓ ποὺ Ρε]ανίηρ ὑποῖὰ ἰ5 ἴῃ6 ἔδοϊῖ ὑπαὺ πον 
οοπίγδαϊοϊ οὁπα ἃποῖπεσυ. ΕῸΓ βουὴθ οὗ ὑπϑῖὴ β8ν ἰῃαῖ 

1 Ηδυτηθη. 
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τοὺς Σιδονίους τοὺς καθ᾽ ἡμᾶς ἀποίκους εἶναι τῶν 
ἐν τῷ ὠκεανῷ φασι, προστιθέντες καὶ διὰ τί 
Φοίνικες ἐκαλοῦντο, ὅτι καὶ ἡ θάλαττα ἐρυθρά' 
οἱ δ᾽ ἐκείνους τούτων. εἰσὶ δ᾽ οἱ καὶ τὴν Αἰθιο- 
πίαν εἰς τὴν καθ᾽ ἡμᾶς Φοινίκην μετάγουσι, καὶ 
τὰ περὶ τὴν ᾿Ανδρομέδαν ἐν Ἰόπῃ συμβῆναί 
φασιν" οὐ δήπου κατ᾽ ἄγνοιαν τοπικὴν καὶ τούτων 
λεγομένων, ἀλλ᾽ ἐν μύθου μᾶλλον σχήματι: καθά- 
περ καὶ τῶν παρ᾽ Ἡσιόδῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἃ 
προφέρει ὃ ̓ Απολλόδωρος, οὐδ᾽ ᾿ ὃν τρόπον παρα- 
τίθησι τοῖς Ὁμήρου ταῦτα εἰδώς. τὰ μὲν γὰρ 
Ὁμήρου, τὰ περὶ τὸν Πόντον καὶ τὴν Αἴγυπτον, 
παρατίθησιν ἄγνοιαν αἰτιώμενος, ὡς λέγειν μὲν 
τὰ ὄντα βουλομένου, μὴ λέγοντος δὲ τὰ ὄντα, 
ἀλλὰ τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα κατ᾽ ἄγνοιαν. Ἡσιόδον 
δ᾽ οὐκ ἂν τις αἰτιάσαιτο ἄγνοιαν, Ἡμίκυνας 
λέγοντος καὶ Μακροκεφάλους καὶ Πυγμαίους:' 
οὐδὲ γὰρ αὐτοῦ Ὁμήρου ταῦτα μυθεύοντος, ὧν 
εἰσι καὶ οὗτοι οἱ Πυγμαῖοι, οὐδ᾽ ᾿Αλκμᾶνος 
Στεγανόποδας ἱ ἱστοροῦντος, οὐδ᾽ ᾿Αισχύλου ἸΚυνο- 
κεφάλους καὶ Στερνοφθάλμους καὶ Μονομμάτους, 
ὅπου γε οὐδὲ τοῖς πεζῇ συγγράφουσιν ἐν ἱστορίας 
σχήματι προσέχομεν περὶ πολλῶν, κἂν μὴ ἐξο- 
μολογῶνται τὴν μυθογραφίαν. φαίνεται γὰρ 
εὐθύς, ὅτι μύθους παραπλέκουσιν ἑκόντες, οὐκ 

1. οὐδ᾽, ΟοΥαΐϑ, ἔον οὔθ᾽ ; Μοΐηοῖτο ζο] ον ίηρ. 

1. Ρλοθῆ γιΘΔΏΒ ““ τϑᾶ. 
3. ἘῸΓ ὀχϑιηρίθ, ὈΥ ϑορῇοο]θβ οὐ Ἐπιγὶ ρ᾽ 468. 
8 ΤΏθϑθ αυοΐδύῦϊοηβ δῖ ἔγοιη ὑοῦ ΚΒ πον ἰοβῦ, ὑπουρῃ 

ΤΠ ΘΈΘΗΣΤΩΝ τ έθυβ ἴο οϑγύδὶ ῃ Ομ θ- ουϑα τηθῃ ἴῃ Ῥγοπιοίδοιι5 804 
880. 
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ΘΕΟΟΘΒΑΡΗΤΥ, τ. 2. 3ς 

ὄνθὴ ἴπε διάοῃίδηβ ψῆὴ0ὺ ἅτε Οοὐὔὐῷ᾽. παοῖρῃθουῦβ δ. 
ΠφοἸ]οηἰϑὺ5. ἔγοπι ὑπῈ διαοηΐδηβ οὴ Οσδδηυβ, )πα {δον 
δου! Υ δα 86 τϑᾶβοῦθῃ ΨὮΥ οὐ ϑἰαοηΐδηβ ἃΓῈ 
ς411εἃ ῬΠοδμϊοίδηβ,; δηλ θ]γ, θεοδυβα ὑῃς οοΐουγ οὗ 
16 Ῥουβίδη Οὐ] ἰ5 “τεα ᾿ : μυῖ οἴμεῖθ Πο]α {παὶ 
0Π6 διαοπίδηβ οὐ Οοδᾶπυβ ἃγα οο]οπ δῖ ἔγοσὰ ΟἿΣ 
Ῥηοσδηίοῖδ. Απὰ ὑμεῖε δ16 βϑοὴθ ΨὴΟῸ ἰγδηβίου 
ἘΠΗΙορία 4180 ἴο ουὖῦ Ῥηοδηϊοῖα, ἃπα ψὴο 880 ὑμιαῖ 
ἴηε δανεπίατε οὗ Απαγοιηδάα ἴοοῖϊκκ ρδοθ ἰῃ ψορρᾶ, 
ὑπουρὴ ἴῃς δἴουυ 8 βυγεὶγ ποὺ ἰο]α πῃ ἱρπογᾶπος οὗ 
15. Ἰοςα] βευπρ 5 θαΐ ταῦμεν ἴὰ 6 ρυΐβε οὗ τηγίῇ ; 
ΔΠ6 [6 β8τὴ6 18 ἔστ οὗ ὕες 5ἴογίεβ ὑπὰῦ ΑΡρο]]οάογι 
εἰζεβ. ἤοπι Η εϑοα δπα {πε οὔδεὺ ροεὶβ νι ποὰῦ ὄν θῇ 
ΓΘΔ] δηρ ἰῃ ννῆδῦ γνΑὺ ἢ6 15 σοχηρατίηρ ἔπεσα ψττ {πε 
ΒζοΥ68 ἰῃ Ηοιλθῦ. ΕῸΣ ἢδ οομηρᾶγεβ ψῇηδὺ ΗουΘΥ 
88γ58 ἀρουῦ ἴῃς Ῥοηΐιβ δηὰ Εργρ᾽ δπαὰ οἤμᾶῦρεβ Ὠΐτὼ 
ἢ Ἰρπούϑηοθ, ου ἴπΠ6 συοσπα ὑπαῖ, ὑπουρ ἢς 
νδηϊοα ἴο [611 πε ὑγυαΐῃ, ῃς α]α ποῦ ἀο 80, νυΐ ἴῃ 
ἢΐβ ἱρῃούδηοα βἰδίεα 85 ἴσα ψ μαῦ ννὰ8 ποῦ ὑτγι6. 
γεὺ πὸ οπα οουἹᾶ οἤδῦρε Ηεβοα ἢ ἱρηοσδηοα 
θη ἢδ Βρεᾶκβθ οὗ “τθῃ ψῆὸ ἃῖεὲ δα] ορ,᾿" οὗ 
“Ἰοηρ- Ἰδδα θα τηθῃ " 8ηα οὗ “ῬΥρτηΐθβ᾽" ; ΠΟ ΙΔΟΥῈ 
βου] ομες οἴδῦρε Ηομλοὺ νἱἢ Ἰρημόγάποα ἤδη ἢα 
16118. ὕῃ6βε την ῃοα] βἴοτίεβ οὐ 8, ὁμ6 οὗ ψῃ οὶ ἰ5 
ὑπαῦ οἵ {Π686 νεῖν Ῥυρῃλίαβ ; πο Α]οιηδὴ ἤθη δ 
16}]5 ἀρουῦ ““ψε}»-Ἰοοϊεα τηθῃ " ; ποῦ Αββοῦγ]β ἤ6 ἢ 
ἢδ6 βρϑᾶϊκβ οὗ “ ἀορ-Πεδάβα πλϑθη,᾿ οὐ οὗ “θη ψ ἢ 
δγὲβ ἰῇ {πεῖν Ὀγεδϑίβ,., οὐ οὗ “οπε-εγϑά τη ᾿᾿ ὃ; 
βΒίηοθ, δὖ 41} δνθηΐβ, γα ἀο ποῦ ῥδῪὺ ταὰοΐ δὐϊθη θη 
ἴο Ροβα νυῖζαγβ, οἰ ΠΘΥ, ἤθη ΠΕΘΥ σοΙλροβα βἴουϊθβ 
ΟἹ ΙΔΩΥ 50 ]6οἴβΒ ἴῃ {π6 σιυΐδα οὗ ᾿ιἰδίοτγ, ὄνθῆ 
1 ὙΠῸΥ Ἃὁ ποῦ ΘΧρύθϑϑυ δοκηονθεαρσε ὑπμαὺ ὑΠ6Ὺ 
ΔΙῸ ἀεδ]ηρ ἴῃ τηγίθ8. Εον ἰᾧ 15 βεϊξανιάθηΐ ὑπαὶ 
Π6Ὺ ἅττα ψϑανίπρ' ἰῃ τηγίῃβ ἰπἰθη ]ση4}}Υ, ποὺ ὑΠγου ἢ 
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ἀγνοίᾳ τῶν ὄντων, ἀλλὰ πλάσει τῶν ἀδυνάτων 
τερατείας καὶ τέρψεως χάριν' δοκοῦσι δὲ κατ᾽ 
ἄγνοιαν, ὅτι μάλιστα καὶ πιθανῶς τὰ τοιαῦτα 
μυθεύουσι περὶ τῶν ἀδήλων καὶ τῶν ἀγνοουμένων. 
Θεόπομπος δὲ ἐξομολογεῖται φήσας ὅτι καὶ 
μύθους ἐν ταῖς ἱστορίαις ἐρεῖ, κρεῖττον ἢ ὡς 
Ἡρόδοτος καὶ Κτησίας καὶ Ἑλλάνικος καὶ οἱ τὰ 
Ἰνδικὰ συγγράψαντες. 

86. Περὶ δὲ τῶν τοῦ ὠκεανοῦ παθῶν εἴρηται 
μὲν ἐν μύθου σχήματι: καὶ γὰρ τούτου στοχά- 
ζεσθαι δεῖ τὸν ποιητήν. ἀπὸ γὰρ τῶν ἀμπώτεων 
καὶ τῶν πλημμυρίδων ἡ Χάρυβδις αὐτῷ μεμύ- 
θευται, οὐδ᾽ αὐτὴ παντάπασιν .“Ομήρου πλάσμα 
οὖσα, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἱστορουμένων περὶ τὸν Σικε- 

λικὸν πορθμὸν διεσκευασμένη. εἰ δὲ δὶς τῆς 
παλερροίας γινομένης καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν καὶ 
νύκτα ἐκεῖνος τρὶς εἴρηκε, 

τρὶς μὲν γάρ τ᾽ ἀνίησιν ἐπ᾽ ἤματι, τρὶς δ᾽ ἀνα- 
ροιβδεῖ, (Οα. 13. 105) 

λέγοιτ᾽ ἂν καὶ οὕτως" οὐ γὰρ κατ᾽ ἄγνοιαν τῆς 
ἱστορίας ὑποληπτέον λέγεσθαι τοῦτο, ἀλλὰ τρα- 
γῳδίας χάριν καὶ φόβου, ὃν ἡ Κίρκη πολὺν τοῖς 
λόγοις προστίθησιν ἀποτροπῆς χάριν, ὥστε καὶ 
τὸ ψεῦδος παραμίγνυσθαι. ἐν αὐτοῖς γοῦν τοῖς 
ἔπεσι τούτοις εἴρηκε μὲν οὕτως ἡ Κίρκη" 

τρὶς μὲν γάρ τ᾽ ἀνίησιν ἐπ᾽ ἤματι, τρὶς δ᾽ 
ἀναροιβδεῖ 
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ΘΕΟΟΘΒΑΡΗΥ, τ. 2. 35-6 

ἰρπόσᾶπος οὗ ἴῃς ἔδοῖβ, αὺ ᾿πτουρ ἢ δὲ ἰπἰθηϊοηδὶ | 
ἱηνοηΐίοη οὗ {1|| ἱπηροβϑίρ!θ, ἴο ρταῦν ὑπ6 ἰαϑῖθ ἴῸΓ 
[Π6 τρᾶῦνο]]ουβ δηα της εηζογίδϊπίησ. Βα {Π6Ὺ ρίνε 
{Π6 ᾿πργοβϑίοη οὗ ἀοίῃρ {15 του ἱβηοδηος, 
Ῥδοδαβα ὈΥ ργεΐεγεποα δηᾶ νἱἢ δὴ δἷγ οὗ ρ]δι51:}} 1  γ 
Π6γ [611 5. ἰ84165 δρουῦ {ῃ6 πίη αν δπα τἢ6 
ὈΠΚηον. ΤἬΘΟΡΟΙΏΡυ5 ΘἜΧΡΥ ββυ δοκηον)εᾶρεβ ἴῃς 
Ργδοίίϊοθ ψ θη ἢδ βᾶγ8 ὑπαὺ ἢς ἰηϊθηαᾶβ ἴο πᾶγγαῖε 
τ ἢ5 ἴοο ἰπ Πὶ5 Ηἰβἴογγ---α μειζου νὰν ὑῃδη {δαὶ οὗ 
Ἡδοτγοάοΐζι5, Οἰοθϑῖαβ, Η 6] δηΐσαβ, δμα τῆς δυΐῆοῦβ οὗ 
ἴη6 Ηἰϑἴογῖοβ οὗ [ηα]4.ἷ ἘΣ 

86. Υωιαι ΗοΙΕΥ 588γ8 δρουῦ ὑπ6 ὑεμανίουῦ. οὗ δ 
Οὐδοϑδηι8 ἰ5 βεῦ ἔοσί ἴῃ {16 συΐδα οὗ ἃ τωγὺμ (ὑΠ15 ἴοο 
δ ἃ {πΐηρ πε ροσδὺ τυϑῖ αἷπὶ δ); ἴοῦ ἢς θοστονεᾶ ᾿ 
ἴΠ6 τηγϊὶ οὗ ΟΠδνυ α 5 ἔγοτα {Ππὸὲ εὉ δῃά ἤον οὗ ἰῃς Ι 
{1468 ; ὑπουρ Ἔνθ Ομασυθαΐβ Πουβα] ἢ ἰδ ποὺ ΒΟ] ν᾿ 
8 ἰηνοηἰίοη οὗ ΗοΙΏΘΊ, ἴῸΓ 858ῃ6 νγὰβ ἀγεβϑβεα ὕὑρ Ὁ 
πὰ ἰπ δοοογάδηος ψἱἢ ψᾶῦ μΠδὰ ὕεδϑθῃ ἰοἹ]α Ἠΐτὰ 
δρουΐ {1 δἴγαϊ οὗ 51: ογ. Απᾶ βυρροβα ὑπαῦ "γ ἴῃ8 
ψνογάβ, “ ΕῸΥ ἐπτίοε ἃ ἀδΔΥ 586 βροιυΐβ ἃ ἔουιῃ, δηᾶ ᾧ 
[γος ἃ ἀδΥ 586 808 [Ὁ ἄονη,᾿ Ηουλον ἀο65 δίῆγτη 
ὑπαῖ ῃς τεῆπεηὶ (146 οοηθβ ἴῃ ἴτας {ὑἰπλ68 νυ ΠῚ ἢ 
ἴῃς σουγδα οὗ βοὴ ἀδὺ δῃά πϊρΐ (ΑἸ που Ρ ἢ 1 σΟΙΏ 65 
ἴῃ Ὀαΐ ὑνῖὶοο), ἢ6 πὶσῃξ θὲ ροτγτηϊ θα ἴο Ἔχργεβ5 1 ἴῃ 
{Π15 ΨΑΥ ; ἴὉΣ ψὰ τηυδὺ ποῦ βρροβε ὑμαὺ ἢθ υδεᾶ 
ἴΠ686 ψογαβ ἴῃ ἱρῃμοόύδηςα οὗ ἰῃς ἔδοῖβ, μαῦ ἔοῦ ὑῃ8 7 
5.6 οὗἨ [ἴῃς ἱγαρῖὶς εἴεοϊ δπᾶ οὐ [ῃς διηοίίοῃ οὗ τὴ 
ὍΡΟΙ Ψῃϊοἢ ΟἾγοα Ρ]αγ8 Ἰαγρεῖὶν ἴῃ ψ ῃδὺ 5Π6 58γ5 
Οἀγββουβ ἰῃ οὐ ον ἴο [ου ΤΥ Πΐτη ; δπα ἔον ὑμπαῦ γθᾶβο 
886 τοϊηρὶ ἔαϊϑε ψ ἢ τ1ῃ6 ἴτυθ. Αὐ δὴν ταῖβ, 
ἴῃ {Π|Π86 νϑσῪ 1ἰη)65 ΟἾΓΟΘ ἢ885 5αἱά : ““ ον [γί ἃ ἀδῪ 
816 βρουΐβ Ὁ οσῖἢ δηαὰ {πγίοα ἃ ἀδΥ 516 80 Κ8 ἰΐ 

Ι 

1 Ῥοϊδοῦυβ, Μοραβύμθηθθ, Οποδίογθαβ, Νοασομυθ δηὰ 
οὐμοσβ. ὅἴϑο 2. 1]. 9. 
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δεινόν" μὴ σύ γε κεῖθι τύχοις, ὅτε ῥοιβδήσειε' 
οὐ γάρ κεν ῥύσαιτό σ᾽ ὑπὲκ κακοῦ οὐδ᾽ Ἔνο- 

σίχθων. (θα. 12. 105) 

καὶ μὴν παρέτυχέ τε τῇ ἀναρροιβδήσει ὁ Ὀδυοσ- 
σεὺς καὶ οὐκ ἀπώλετο, ὥς φησιν αὐτός" 

ἡ μὲν ἀνερροίβδησε θαλάσσης ἁλμυρὸν: ὕδωρ: 
αὐτὰρ ἐ ἐγώ, ποτὶ μακρὸν ἐρινεὸν ὑψόσ᾽ ἀερθείς, 
τῷ προσφὺς ἐχόμην, ὡς νυκτερίς. (θα. 13. 481) 

εἶτα περιμείνας τὰ ναυάγια καὶ λαβόμενος πάλιν 
αὐτῶν σώζεται, ὥστ᾽ ἐψεύσατο ἡ Κίρκη. ὡς οὖν 
τοῦτο, κἀκεῖνο τὸ " " τρὶς μὲν γάρ τ᾽ ἀνίησιν ἐπ᾽ 
ἤματι " ἀντὶ τοῦ δίς, ἅ ἅμα καὶ τῆς ὑπερβολῆς τῆς 
τοιαύτης συνήθους πᾶσιν οὔσης, τρισμακαρίους 
καὶ τρισαθλιοῦε λεγόντων" καὶ ὁ ποιητής" 

᾿ τρισμάκαρες Δαναοί, (Οά. ὅ. 806) 
καὶ 

ἀσπασίη τρίλλιστος, (11. 8. 488) 
καὶ 

τριχθά τε καὶ Τετρα ΧΡΟ: (. 8. 305) 

ἴσως δ᾽ ἄν τις καὶ ἀπὸ τῆς ὥρας τεκμήραιτο, ὅτι 
ὑπαινίττεταί πως τὸ ἀληθές" μᾶλλον γὰρ ἐφαρ- 

μόττειϊ τῷ δὶς γενέσθαι τὴν παλίρροιαν κατὰ τὸν 
συνάμφω χρόνον, τὸν ἐξ ἡμέρας καὶ νυκτός, ῆ τῷ 
τρίς, τὸ τοσοῦτον χρόνον μεῖναι τὰ ναυάγια 
ὑποβρύχια, ὀψὲ δὲ ἀναβληθῆναι ποθοῦντι καὶ 
συνεχῶς πρόσιόχοβενῷ τοῖς κλάδοις" 

νωλεμέως δ᾽ ἐχόμην, ὄφρ᾽ ἐξεμέσειεν ὀπίσσω 
ἱστὸν καὶ τρόπιν αὗτις, ἐελδομένῳ δέ μοι ἦλθον 
ὄψ᾽" ἦμος δ᾽ 4 ἐπὶ δόρπον ἀνὴρ ἀγορῆθεν ἀνέστη, 

1 ἐφαρμόττει, Οογαὶδ ἔο]]ονίης; ἔπο, ἕοῦ ἐφαρμόττοι. 

Ιόο 



ΘΕΟΘΒΑΡΗΥ, τ. 2. 36 

ἄονη---α ἰδυτῖθ]α δἰρθ  Νανοὺ τηαγοϑὺ ἔμοὰ θ6 
ὑΠπατα ἤθη 586 5005 {Π6 νγαΐευ, ἔὉγ ποῆς υἱρῃϊ 5ᾶνα 
ἴπεα ἔγοπιη ὑῃγ ὕᾶῆβ, ποῦ δνεὴ ὑπὸ Εδυίῃ- ΘΠ Κου. 
γεῖ Οαγβθοὺβ ]Ἰαΐεῦ οἡ ψγὰβ ργϑϑοηῦ θη 586 
“βοΚεΕα [ὃ ἀονη," δηα Βς αϊα ποὺ ρεγῖβ}} ; 85 ἢ6 
Ἀΐπλ561} βαγϑ : ““Νον 86 δά Ξυοκεά ἄονῃ {πα 541} 
δοα- ναῖον, μυῦΐ 1 νψϑ8 βυυπηρ ὉΡ οἡ Πρ ἴο ἃ ἰ4}} 
ἢρ-ἴταθ, ψ πῃ δγαῖο 1 οθσηρ Κα ἃ μαῖ. ΤΤἤδη νγαϊπρ 
ἴον {Π6 ρίεςεβ οὗὁἩ νυεοκαρα δηα Ἰαγίηρ Πο]α οὗ {Ποῖα ᾿ 
δραΐῃ, ἢς βανβα Ὠϊτη56} οὐ ἔπει ; δῃά 80 Οἴγοα 1164. 
Αμπὰά 85 8.16 116 ἴῃ {5 βἰαϊειηθηΐζ, 580 586 ]16α ἰῃ {πᾶϊ 
οὔμεν βἰαϊειηθηῦ, ““ἴογ ἰῃχίοας ἃ ἀἄδὺ δῇς βροιυΐβ ἰΐ 
ἔογτἢ,᾽᾿ ἰπβίθδα οὗ “ὑνίοε ἃ ἀδυ, δἰ" ποιρῇ 1Ὁ 15. ἔσια, 
ἂα' 16 βδᾶτὴς [ἰαθ, ὑπμαὺ {18 Κὶπα οὐὗὨἨἁ ἤγρεϑῦβοῖα ἰς 
ἔδυ αν ἴο Ἔνογυ θ04γ.---85, οΥ ἰμϑίδησα, ἤθη ΨψῈ 580 
“τ γῖοα- Ὁ] ββθα " δηα “ τῃσίςα- τε ο. ἡ Τῇα ροοὶ 
Πἰγβ6Ι  88γ8: ““ ΤΑγΙοα- Ὁ] 6556 ἴῃοβα ᾿ϑδηδᾶπϑ᾽᾿; 
ΔΠα δρϑίη : “" Υ ε]οουηθ, [ἢ γ] Θ- ΡΥαγεα ἔοτ " ; δηξ γεῖ 
δραῖὶῃ : “ Ιηἴο ἴῃτεο, γεδ, ἱπῖο ἔουν ρίθοαβ. ευῃδᾶρϑβ 
ΟἿδ τηϊρῃν ἱπέεν 4150 ἔγοτη ἴῃς ἰὑΐϊως ἱηνοϊνεα τῃδὶ 
ΗἩοτΩΘΡ ἴ5, ἴῃ ἃ ΨΑΥ͂, πἰηϊηρ δ {Π6 ἰὑγυῖῃ ; ἴον τῃς 
ἕαλοϊ ὑπηαὺ [Π6 ρίεοεβ οἵ στεοκαρα γειλδίη θα 80 Ἰοηρ 
ΘΗΡΌΪΕα δ πα γεγο ΟὨ]Ὺ ἴα "ν οαδῦ ἃρ ἕο Οάγθβευβ, 
Ψγ 0 νν85 Ἰοηρσίηρ ἴον ὑΠθτὰ δηα οομϑίδη!]ν οἰϊηρσίηρ ἴο 
ἴῃς Ἰ}ρ5 οὗ ἴῃς ἴτε, μεϊζαυ βϑυΐϊῃϑ ὑπ6 δϑϑυχηρίϊοῃ 
τηαὺ ἴῃΠ6 τοῆυοηὶ 1846 σδηθ ἰπ ὑνίοθ, ταῖμον [ἢδΔη ͵ 
ἰῃτίςοο, ἀυτίηρ [Π 6 ὑνοίο]α ρετγίοά, οομϑβεϊηρ οὗ ἃ ΑΥ 
Δα ἃ ηἷρῃΐῇ: “ Βίεδαϊίδβγ 1 οἰαηρ,᾿᾿ Π6 54γ5, “ {1}} 
8ῆὴ6 5Που]α νοπλῖϊδ ἔουῦ τηδϑὺ δηα Κααὶ δραΐῃ ; δηά 
Ἰαῖα ὑῇδῪ οδπηθ ἴο ΤΡ ἄεϑίγστο. Αὖ {ῃε6 Βοὺῦ ἤδη ἃ 
ΤΏΔΗ Τἶ86 8 ἊΡ ἔγομι [6 ΔΒΒΘΙΆΙΥ δηα ροας ἴο ΒΌΡΡΟΙ, 

5 τό Ὀθίογθ τοσοῦτον, ΟὐΓαὶΒ ἰπβουύβ, ἕο] τ; Μαάνὶ 
Ἰηαἀοροπαθηίυ. 

8. ἦλθον, δοντοί, ἴον ἦλθεν. 4 δ᾽, δ"οτγτοίῦ, ἴῸΓ τ᾽. 
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κρίνων νείκεα πολλὰ δικαζομένων αἰξηῶν, 
καὶ τότε δή μοι δοῦρα Χαρύβδιος ἐξεφαάνθη. 

(Οα. 153. 431) 
’ Ἁ [οἱ ’ Ἁ ΝΜ 3 ’ πάντα γὰρ ταῦτα χρόνου τινὸς ἔμφασιν ἀξιολόγου 

δίδωσι, καὶ μάλιστα τὸ τὴν ἑαπέραν ἐπιτεῖναι, 
μὴ κοινῶς εἰπόντα, ἡνίκα ὁ δικαστὴς ἀνίσταται, 
ἀλλ᾽ ἡνίκα κρίνων νείκεα πολλά, ὥστε βραδῦναι 
πλέον τι. καὶ ἄλλως δὲ οὐ πιθανὴν ἂν ὑπέτεινε 
τῷ ναναγῷ τὴν ἀπαλλαγήν, εἰ, πρὶν ἀποσπασ- 
θῆναι πολύ, αὐτίκα εἰς τοὐπίσω παλίρρους 
μετέπιπτεν. 

3 ’ 3 [οι ᾽ὔ 

857. ᾿Απολλόδωρος δὲ , ἐπιτιμᾷ Καλλιμάχῳ, 

συνηγορῶν τοῖς περὶ τὸν ᾿Ερατοσθένη, διότι, 
καίπερ γραμματικὸς ὦν, παρὰ τὴν Ὁ μηρικὴν 

“ ’ 

ὑπόθεσιν καὶ τὸν ἐξωκεανισμὸν τῶν τόπων, περὶ 
οὺς τὴν πλάνην φράζει, Γαῦδον καὶ Κόρκυραν 
9 ,ὔ 3 3 3 »Ὶ ἴον 4 ς 7 

ὀνομάζει. ἀλλ᾽ εἰ μὲν μηδαμοῦ γέγονεν ἡ πλάνη, 
ἀλλ᾽ ὅλον πλάσμα ἐστὶν .Ομήρου τοῦτο, ὀρθὴ ἡ 
3 [4 ᾿ 3 4 Ρ Ἁ ΝΜ λ ἐπιτίμησις" ἢ, εἰ γέγονε μέν, περὶ ἄλλους δὲ 

, χδοι 3 ἐ ἡθὺ ὶ ὶ ἢ 
τόπους, εὗει“ λέγειν εὐθυς καὶ περὶ τίνας, 
3 ’ [ή Ἁ Ν 4 [χά ἐπανορθούμενον ἅμα τὴν ἄγνοιαν. μήτε δὲ ὅλου 
πλάσματος εἶναι πιθανῶς λεγομένου, καθάπερ 
ἐπεδείκνυμεν, μήτ᾽ ἄλλων τόπων κατὰ πίατιν 

’ 2 4 3 Ἅ ἴο 39 ξ 

μείζω δεικνυμένων, ἀπολύοιτ᾽ ἂν τῆς αἰτίας ὁ 
Καλλίμαχος. 

1 καί, Οοταὶβ ἀα]οίθβ, Ῥοΐογθ αὐτίκα; ατοβκυγά, Εογρίρον, 
ζο]]οννίην. 8. ἔδει, ΟὐΥΑΙ5, ἴου δεῖ. 

1. Τηδῦ 18, ὕγ66 ὕὐπη68 ἃ ἄἀδγ. 
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ΟΕΟΘΒΑΡΗΥ, :. 2. 26--2} 

Π6 ΡΟ ΓΕΥ οΟὗὁὨἁ ΤΥ αἀυδητεῖβ οὗ [πε γουπρ πλθ [Παὶ 
ΡὈΙεΔα ὑπεὶγ οαθ65, δ ὑῃαὺ ἤοὺγ ἴΠῸ6 ὑἰμα 6 18 σᾶτη 6 
ἴοστα ἴο νίενν ἔγουη ουὖῦ ΟΠαυυ ρα 5. ΑΙ] {Π15 ρσίνεβ 
{πὸ ᾿πηργεβϑίοη οὗ ἃ σοῃβι θυ }}]6 ἰᾶρβ6 οἵὗἉ ἰΐπλ6, δῃὰᾶ 
ῬΑγ συ] Υν ἴῃς ἔδοὺ {παῖ ἴΠ6 ροεῖῦ ῥγοϊοηρδ ἔπ 6 {ἰπηε 
ἴο ὑπ6 ενβηΐῃρ, ἴον 6 ἀο65 ποῦ ΤΟ ΤΟΙΥ 58} ἰῃ ΖΘ ΠΕ Δ] 
ἴδυτβ, “ αὖ ἴῆς Ποὺ θη ἴΠ6 Ἰυπᾶρε τίβαβ ὑρ,᾿ ὑαϊ 
ἢς δαας “δυθ ον οὗὁἨ Τὴν αὐδῆγθ]β ᾿᾿ ; ἤδποα μΒ6 δα 
Ὀδδη ἀεοίδὶ δα βοιηεν δῦ ἰομρσον ὑΠδὴ 808]. Απὰ 
Δ ποῦΠευ οοηῃβίἀδγαϊίοῃ : ἴπ6 τηθδη5 οὗ δβοᾶρε ψν ἢ]. 
1πΠῸ ροεῖ οὔδετβ {πὸ βῃϊρνεεοκεα Οἀγββεὺβ νου] ποῖ 
μὲ ρδιυβῖθ!α, 1 Ἔδοὴ τΐπλε, θεΐογε μ6 νγὰβ οἀγγιθα ἐὰγ 
ἄνΔῪ ὈῪῚ [6 146, ἢ6 νᾶ8 ἱπητηοαϊαΐοὶν σον ὕδοκΚ 
Ὀγ ἴΠ6 τεῆαεηϊ ὑ146.1 

91. Δρο]]οάογιι5, ἀρτεείηρ ψ 1} Εγαϊοβίμθ μας δηὰ 
᾿ς 56]100], σα πϑυτοβ (ΔἸ οῆα5, θαοδβ6, {ΠΟ Ρ]} ἃ 
Β6ἤ οἾδτ, (]]} το Ὠδυλθ5 Οδυᾶοβ 2 3πα (ΟΓΟΥΓὰ ἃ5 
866 ῃ68 οὗ ἔπε ψαπάενίηρβ οὗ Οάγββειβ, ἰπ ἀθῆδποθ οὗ 
Ηουχμοτ᾿ 5 ἔμμἀδτηθηΐαὶ Ρ]8:, υἱοῖς ἰβ ἴο ἰγδηϑέου ἴο 
Οοδδηὰς ὑπ6 ταρίοηβ ἱπ ψ]οἢ ἢς ἀαβοσῖραβ ἴῃ 6 
ΔΉ ΘΙ ΏΡΒ 8ἃ5 ἰδ ικίησ ρἷδοα. Βαυΐ 1 πε ψδπμαθυηρβ 
ΠΘΥΟΙ ἴοοῖκ ρΪ]δοα δυο, δπα 1ἢ {Π||8 15 ΨῈΟΙΥ ἃ 
δοίίϊοη οὗ Ηοιηετ 8, ὑπο ΑΡρο]]οάουιβϑ᾽ σθηβθυσα 18 
͵υ58ὺ. Οὖ 1 {Πὲ ψαπάογίηρα αἸά ἴδκε ρΐδοθ, "υΐ ἴῃ 
οἴου τερίοῃβ, ἤθη Αρο]]οάογυβ 5ῃου]ά να βαϊὰ 50 
αὖ ὑῃς ουϊδοῦ δηὰ βῃου]α πᾶνε ἰο]ά ἴῃ ναὶ γὰρ] 08 
ἴ8εγ ἴΟΟΚ Ρΐδοθ, ἔππ5 δῦ ὁποα φουγεοϊηρ ἴῃς ἱἸρῃογδηΐ 
νίενν οὗ Οδ)]δοῆυ8. Βυῖ 5ίπος [ῃ6 δἴοσυ Ἵοδημοῦ 
νὴ ΒΙΒΠΒΗΠΤΕΥ͂ υ"»ε ς411εἃ ψ ΠΟΙΪΥ ἃ βοϊίοη, ἃ8 1 ἤδνα 
βῃον ἢ ἀθονα,8 Δηα 5'ποθ πὸ οὔδεσ ρ]λθ 68 ἅγα ροϊπίβα 
ουὖ [Πδὲ Πᾶνε ἃ ργϑαῖδ οἰδίτη ἴο οὺσ Ἵογεάβθηῃςθ, (4]}}- 
ΤΔΟἢ5 τηΐϊρῦ θ6 ἀρ5οϊνεβα ἕγουῃ θη βΌ ΓΕ. 

3 ΠῚ)6. ἰβαηηἃ οὗ αοζΖο, βοιι οἵ ΝΥ, νι ΐο ΟΠ] Δοτ18 
τ Κ68 ὑΠ6 [8616 οὗ δ νρβο. 2. 9 ἢ. 
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88. Οὐδ᾽ ὁ Σκήψιος δὲ Δημήτριος εὖ, ἀλλὰ 
καὶ τῷ ᾿Απολλοδώρῳ τῶν ἁμαρτιῶν ἐνίων αἴτιος 
ἐκεῖνος κατέστη. πρὸς γὰρ Νεάνθη τὸν Κυξικηνὸν 
φιλοτιμοτέρως ἀντιλέγων, εἰπόντα ὅτι οἱ ᾿Αργο- 
ναῦται πλέοντες εἰς Φᾶσιν τὸν ὑφ᾽ Ὁμήρου καὶ 
τῶν ἄλλων ὁμολογούμενον πλοῦν, ἱδρύσαντο τὰ 

[οὶ 3 ’ δὴ 4 ᾽ὔ 3 “ τῆς ᾿Ιδαίας μητρὸς ἱερὰ περὶ Κύξικον, ἀρχήν 
φησι μηδ᾽ εἰδέναι τὴν εἰς Φᾶσιν ἀποδημίαν τοῦ 
Ἰάσονος “Ὅμηρον. τοῦτο δ᾽ οὐ μόνον τοῖς ὑφ᾽ 
Ὁ μήρον λεγομένοις μάχεται, ἀλλὰ καὶ τοῖς ὑπ᾽ 
αὐτοῦ. φησὶ γὰρ τὸν ᾿Αχιλλέα Λέσβον μὲν 
πορθῆσαι καὶ ἄλλα χωρία, Λήμνου δ᾽ ἀποσχέσθαι 
καὶ τῶν πλησίον νήσων διὰ τὴν πρὸς ᾿Ιάσονα καὶ 
τὸν υἱὸν Εὔνεων συγγένειαν τὸν τότε τὴν νῆσον 
κατέχοντα. πῶς οὖν ὁ ποιητὴς τοῦτο μὲν ἤδει, 
διότι συγγενεῖς ἢ ὁμοεθνεῖς ἢ γείτονες ἣ ὁπωσοῦν 
οἰκεῖοι ὑπῆρχον ὅ τε ᾿Αχιλλεὺς καὶ ὁ ᾿Ιάσων 
(ὅπερ οὐδαμόθεν ἄλλοθεν, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ Θετταλοὺς 
ἀμφοτέρους εἶναι συνέβαινε, καὶ τὸν μὲν ᾿Ιώλκιον, 
τὸν δ᾽ ἐκ τῆς Φθιώτιδος ᾿Αχαιίδος ὑπάρχειν), 
τοῦτο δ᾽ ἠγνόει, πόθεν ἐπῆλθεξ τῷ ᾿Ἰάσονε, 
Θετταλῷ καὶ Ἰωλκίῳ ὑπάρχοντι, ἐν μὲν τῇ 
πατρίδι μηδεμίαν καταλιπεῖν ἀν ἢ Λήμνου 
δὲ καταστῆσαι κύριον τὸν υἱόν; καὶ Πελίαν μὲν 
ἤδει καὶ τὰς ελιάδας καὶ τὴν Αλκηστιν8 τὴν 
ἀρίστην αὐτῶν, καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς 

Εὔμηλον, τὸν ὑπ᾽ ᾿Αδμήτῳ τέκε δῖα γυναικῶν 
Ἄλκηστις, Πελίαο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστη" 

(1. . 114) 
1. τόν, Ἡ. ΚΑΙ] ΥΩ ᾿ηβογίβ, Ὀθίογο τότε. 
2 ἐπῆλθε, Οοροῦ, ἔον ἦλθε ; Βογηδαδ κί, Α. ὕοροὶ, Δρργονίην. 
8 τὴν Ἄλκηστιν, υδιηοΣ ἰηβογίϑ. 
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88. Νοὺ 15 ᾿δειπογίαβ οὗ ϑοαρϑὶβ τ σιῦ; οα {δ6 
ΘΟΠΈΕΓΑΙΎ, ἴα 15 [ῃ6 οδαδβε οὗ βοιηδ οὗ ἴῃς ταΐϊϑίδκθβ οὗ 
ΑΡο]]οάογιιβ. ΕῸΣ 'ἱπ ἷἶθ δχοδϑϑῖνα ΘἈρΘΓΏ6 855. ἴο 
τεΐαϊε ἴῃ6 5ἰαϊεμηθηὺ οὗ Νεδηΐῃεβ οὗ Ογζίουβ {ῃδΐ 
ἴῃς Αγρομπδυΐθ ογεοϊεα ἴπε βαηοΐσανυ οὗ ἴῃς [ἃἀ4681} 
Μοῖϊου 1 ἴῃ [6 πείσῃ θουγποοά οὗ ΟγζΖίοιι5 θη ὑμ6 Ὺ 
ὙγΟΥῈ 58}}Π|πρ ἴοὸ Ῥἢδβὶβ 2 οὐ ἰμθ νογᾶρὲ ψ Ἐ ]ο}} ἰ5 
δατηϊεα ὉῚ ΗοιμεΥ πᾶ οὔμεὺ νυζουβ, Πεπηεδίσίιβ 
βδγ5 ὑπαὺ Ηουμοσ Κπανν Δ βο] αὔεὶν ποι ΐηρ ἀρουΐϊ {Π6 
νογᾶρε οὗ Ψ9450η ἴο Ρἢδ5βῖ5. Νον {115 15 ορροβϑά ποῖ 
ΟὨΪΥ ἴἰο ΗἩοχηοτ 5 δβἰαϊεπχεηῖβ θὰ ἴο [ἢ πἰαϊοιηδηὺβ 
τ846 Ὀγ Πεχηείγιι5 ἢἰμηβαὶῖ, ΕοΥ Πδιλεϊσί 5 βαγ5 ὑπαὶ 
ΑΟἢ1]1165 βδοκεα 1,65 0ο5 δηα οἴου ρίδοθβ, μαῦ βραγϑᾶ 
ΓΤ υληο5 ἃ πα {6 ἰ5]4 Πα 5 δα]δοθπὺ ὑπεγεῖο οὴ. δοσουπὶ 
οὗ ἢἷβ Κίπβδηϊρ νυ} 4805 δηὰ νἢ} «}450} 5 501 
Εθμθοβ ῆο δὖ ὑῃπαὺ ὑἰχηθ ροββθϑβεα ὑῃ6 ἰβϑαπά οὗ 
Τεῦπμοβ. Νον ον οομ)65 ἰᾧ ὑπΠᾶὺ [ῃ6 γροεὺ Κηὸν 
[Π18, Πϑυη ]γ, ὑπαΐ ΑΟἢΣ]165 δηα «ἀϑοὴ σγοσα Κἰϑθ ἢ 
ΟΥ ἔδ]]ον-οουηὐγγυηθη, ΟΥ παρ θΟΟΓΒ, ΟΥ̓ ΓΘ Πἀ8 ἴῃ 
5016 ΨΔΥ ΟΥ οἴ ΕΓ (4 γαϊ αὐ ϑῃρ ὑμαὺ οου]ᾶά ποῖ 6 
ἄυς ἴο δὴγ οὔμον ἴδοϊ ὑῇδηῃ ὑπαὶ οῦδ δ ΨψΕΓΟ 
ΤΠ 6554 148, Δηα [δ΄ οη6 νγᾶὰβ ὈΟΓῚ ἰπ [οἱουϑ δηᾶ ἴῃς ' 
οὔμοῦ ἱπ Αομδθαη ΡΠ οἱ 5), ἀμᾶ γοῦ ἀϊα ποῦ Κπον 
ψνμδὺ Πδᾶ ραυΐὺ [ὑ Ἰηἴο {Πδ Ποδά οὗ “2480ῃ, ἃ Τ᾽ 6βϑα]δῃ 
Δηα 8ῃ [ο] δ, ἴο ἰδᾶῦε ΠΟ 8 ΘΟ ββθο Ὺ ὁη πε ᾿ῃτοπα οὗ 
οὗ 5 παῖνα σουπῖγυ, μαῦ ἴο ἐδ} ]}]}8ἢ ἢ 5 50 ἃ5 ἰοτὰ 
οὗ Ι,δαπμο Αμπα αἰἹά ες πον δροιῖ Ρε] 85 δηὰ ἴῃς 
ἀδυρῃΐενβ οὗ Ρε] 45, αηα ἀρουῦ ΑἸοοϑιῖθ, [η6 ποθ] εϑὶ 
οὗ {μεδ, δηὰ ἃροιὰῦδ ΕΓ 80ῃ ““ Επιχηθ]ι5, ἡ ΟῚΩ 
ΑἸοοβοβ, δὶ διηοὴρ Ψψοθθ, ᾶγεὲ ἴο Ααϊτηρίιι, 
ΑἸ΄ςαβοβ ὑμαὺ νγὰβ γτηοϑῦ βεδυΐεουβ ἰο ἸΙοοῖς ροῃ οὗ 

' 

Ι 

1ῃη6 ἀδυρ!ύενθ οὗ Ρδ] 185, Πα γεῖ, ἃ5 τεραγὰβ {Π6 

1 Ογρο]θ. ὅθε 10. 8. 12-}8. 
2 3661]. 2. 16-18. 

τός 
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5ΤΒΑΒΟ 

“ ἃ Ἁ Ἁ 31 2 ’ ν Α τῶν δὲ περὶ τὸν ᾿Ιάσονα συμβάντων καὶ τὴν 
᾿Αργὼ καὶ τοὺς ᾿Αργοναύτας, τῶν μὲν ὁμαλογου- 
μένων παρὰ πᾶσιν ἀνήκοος ἦν, ἐν δὲ τῷ ὠκεανῷ 
τὸν παρ᾽ Αἰήτου πλοῦν ἔπλαττεν, ἀρχὴν μηδεμίαν 
ἐξ ἱστορίας λαβών; 

ἐ 

89, Ὡς μὲν γὰρ ἅπαντες λέγουσιν, ὅ τεῖ ἐξ ἀρ- 
“ “" ς “"  . ’ 

χῆς πλοῦς ὁ" ἐπὶ Φᾶσιν ἔχει πιθανόν τι, τοῦ ἸΤελίον 
, λ ε»5»9 ’ ν. ςὝ» -“᾿ 4 στείλαντος, καὶ ἡ ἐπάνοδος καὶ ἡ ἐν τῷ παράπλῳ 

᾽ ( ὃ} 3 ’’ ὶ ᾿ Δί ς 393ϑ Ν ’ νήσων ὁσηδὴ ἐπικράτεια καὶ νὴ Δία ἡ ἐπὶ πλέον 
΄᾿ »Ν 9 δε 

γενηθεῖσα πλάνη, καθάπερ καὶ τῷ ᾿Οδυσσεῖ καὶ 
τῷ Μενελάῳ, ἐκ τῶν ἔτι νῦν δεικνυμένων καὶ 

σὰ 7 

πεπιστευμένων, ἔτι δὲ ἐκ τῆς Ὁμήρου φωνῆς. 
ἥ τε γὰρ Αἶα δείκνυται περὶ Φᾶσιν πόλις" καὶ 
ὁ Αἰήτης πεπίστευται βασιλεῦσαι τῆς Κολχίδος, 

“- ΄“- “»ςς΄.ἕ, 3 

καὶ ἔστι τοῖς ἐκεῖ τοῦτ᾽ ἐπιχώριον τοὔνομα. ἥ τε 
Μήδεια φαρμακὶς ἱστορεῖται, καὶ ὁ πλοῦτος τῆς ή 

σι “ , ἐκεῖ χώρας ἐκ τῶν χρυσείων καὶ ἀργυρείων καὶ 
’ Ἁ ’ 4 ὃ ’ λ 6 ’ 

σιδηρείων καὶ χαλκείων " δικαίαν τινὰ ὑπαγορεύει 
“Ὁ ’ 3 Ἁ ’ πρόφασιν τῆς στρατείας, καθ᾽ ἣν καὶ Φρίξος 

πρότερον ἔστειλε τὸν πλοῦν τοῦτον' καὶ ἔστιν 
ὑπομνήματα τῆς ἀμφοῖν στρατείας, τό τε Φρίξειον 

“ ’ “ 4 Κ᾿ τὸ ἐν τοῖς μεθορίοις τῆς τε Κολχίδος καὶ τῆς 
3 ’ ν ν ἢ ’ ἃ ΄-“ Ν ϑ Ἰβηρίας, καὶ τὰ ᾿Ιασόνεια, ἃ πολλαχοῦ καὶ τῆς 
᾿Αρμενίας καὶ τῆς Μηδίας καὶ τῶν πλησιοχώρων 
αὐταῖς τόπων δείκνυται. καὶ μὴν καὶ περὶ 

1 ὅ τε ἐξ ἀρχῆς πλοῦς, Οογαΐβ, ἴοῦ ὅτι ἐξ ἀρχῆς ὁ πλοῦς : 
Μαάᾶν!ρ δρργονίῃρ. 

2 ὃ, ἢ 8] γρ ᾿πβουῦβ, Ὀθοθΐοσο ἐπὶ Φᾶσιν. 
5 ἔτι δέ, Μαάνὶρ, κι ἐστίν. 
4 σιδηρείων καὶ χαλκείων δικαίαν, Α. ΜΊ]οΥ, ἴον σιδηρείων καὶ 

δικαίαν ; Α. ,οροὶ Δρργονίηρ. 
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ΟΕΟΟΒΑΡΗΥ, :. 2. 548--39 

δανβηΐυγεβ οὗ 9}4500 δηᾶ πε Αὐρὸ δὰ ἰῃες αὐρο- . 
πδυΐβ, ἢΔα πονεῖ Πεδγά οὗἉ [86 ὑπηρε [Παῦ ἀγα ἀρτθβϑᾶ 
Ὅροι ΟΥ ΘνετυΡοαγ, ὑυΐ ἱπνοηϊθα {π6 νογαῶθὲ αᾶὺ 
ἔγοτη Αδθδὐεβ᾽ σοι γΥ 8ΔΠα ρ]δοοα 1Ὁ οὐ Οεδδηα5, ψ1}}}- 
ουΐ ΔΥ ουμάδίοι ἔῸΥ ἢΐ5 βύοσυ ἴῃ Ὠἰβίουυ ὃ 

9. ΕΟΥ, 85 81} δάμη, [ῃ6 οτίρίπαὶ νογαρὲ ἴο 
Ῥἢδβϑὶ5 ογάθγεα ὈΥ Ῥε]ΐϊαβ, πὸ γτεϊαστῃ νογᾶρο, δηᾶ 
1Π6 οοουραίϊίοη, ΒονΕΥΟΥ ΘΟΠΒΙ ἀΘΥΆ}]6, οὗὨ 15]4πα 9. οἱ 
ἴῃς οοαϑδίρ.- νογασε ὑπ ποτ, σοηἰδίη δὴ εἰειηθηΐ οὗ 
ΡΙδυβὶ ]Π ν, 85 ἀοὸ 4150, 1 δὰ 8016, ῃ6 ψδηάθυίηρβ 
ὙΠΟ ΠΥ αὶ «(.0}4808 58}}} ἔτ Π6Γ---ἰυϑὺ ἃ5 ὑμοῦα 15 
85 οἰεηθηῦ οὗ ρμ]δυϑι } 7 ἴὰ ὑπῈ ψναπάθυϊηρβ ὁ 
θοῦ Οαγδβοὺβ δηὰ Μεμεΐδυβ---ἃ8 ενἰἀθημοθα Ὀγ 
ίηρθ 5011 ἴο ὑπὶ8 ἀδὺ ροϊηϊεα ουῦ δηᾶ βε]ϊενεα 
πη, ἃ ὈγῪ δὲ ψοζὰβ οὗ Ηοιμοῦ ἃ5 ψ 6}. ΕῸΥ 
ἐχδωρὶθ, ὑμς εἰν οὗ Αδὰ ἰβ5 58}}} βῇῆονῃ οὐ {ῃ6 
ῬΠῃδβῖβ, δὰ Αθδϊζεϑ ἰ56 6]! θνεα ἴο ανα τυϊεα ΤΟνοΥ 
ΟΟἸοΐ5, πα {πΠ6 πηι Αδδϊαεβ 1 ἰ8 51}}] Ἰο αν ουτγειΐ ! 
διηοηρ ὕΠ6 Ρβθορὶα οὗ {μδὺ γτερίοη. Αρδΐϊη, Μεάβεα 

, [6 Βούσαυεββ ἰδ ἃ ᾿ιἰβύογοαὶ ρϑύβοη ; ἃηα 6 ψ θα] ἢ 
οὔ ἴδ τερίοῃϑ ἀρουὺῦ (ΟἹ ἢ 5, ψν  οἢ ἰ5 ἀοτίνεα ἔγοτα 
186 τ ΐη68 οὗ ροϊ]ά, 5ϊἴνεῖ, 'σοῃ, Δ Πα σοΟρΡρΕὺ, βυρβεβῦβ 
ἃ ΤἝΟΔΒΟΠΔΌ]6 τηοϊνα ἴον ὑπΠῸ Ἔχρεαιϊτίομ, ἃ τηοῖϊνα 
ψ ἰοἢ ἱπάυοοα ῬὨγτίχυβ 4150 ἴο υπάογίακε {}||5 νογαρα 
δ ἃ θυ] ον ἀαΐθ. Μούδθονεγ, τηϑιηοῦίαὶβ οὐ Ὀοΐῃ 
Ἔχρθαϊ !οηβ 5.}}} οχίϑὺ : ἴῃς βαποΐυδτυ οὗ Ρῃγίχυβ, 
δἰτϊυδῖοα οὐ {6 οοπῆμοβ οἵ (ΟἹ ἢϊ5 δπα [6 τα, δηὰ 
ὑπ6 βαποῦιδυϊεβ οὗ “4505, ψῃϊοἢ ἀγα ροϊηΐθα ουὐἱ 
ἴῃ ΠΔΗΥ͂ ΡΪᾶο65 ἰῃ Ατὐτηθηΐα ἃπα Μεαΐα δηᾶ ἴῃ {πα 

σου γίοβ δαϊδοθηΐ ἐμπογεῖο. Μοῦε δὴ ἐπῃδὺ, ἰΐ 15 

: Αφδϊθβ 8 ἃ Ῥαύγοηγιηῃ οἱ ἃ ἀγιηδβίυ οὗ (ΟἹ βίδη Κίηρϑ. 
866 Χοῆόρδοι, 4παὖ. ὅ. 6. 837. 

30 η ὑπὶ8 βαῃούυδυυ δηὰ [ρογῖα (θαϑῦ οὗ Ο]0}}18) 868 
11. 2. 18. 
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5ΤΒΑΒΟ 

Σινώπην καὶ τὴν ταύτῃ παραλίαν καὶ τὴν Προ- 
ποντίδα καὶ τὸν λλήσποντον μέχρι τῶν κατὰ 
τὴν Λῆμνον τόπων λέγεται πολλὰ τεκμήρια τῆς 
τε Ἰάσονος στρατείας καὶ τῆς Φρίξου: τῆς δ᾽ 
Ἰάσονος καὶ τῶν ἐπιδιωξάντων Κόλχων καὶ μέχρι 
τῆς Κρήτης καὶ τῆς ᾿Ιταλίας καὶ τοῦ ᾿Αδρίου, ὧν 
ἔνια καὶ ὁ Καλλίμαχος ἐπισημαίνεται, τοτὲ μὲν 

Αὐἐγλήτην ᾿Ανάφην τε Λακωνίδι γείτονα Θήρῃ 

λέγων ἐν ἐλεγείᾳ, ἧς ἡ ἀρχή" " 

ἼΑρχμενος, ὡς ἥρωες ἀπ᾽ Αἰήταο Κυταίου, 
αὗτις ἐς ἀρχαίην ἔπλεον Αἱμονίην' 

τοτὲ δὲ περὶ τῶν Κόλχων, 
ς-  Νν ». }) Ἵν, 4 ἥς τον , 3 οἱ μὲν ἐπ᾽ ᾿Γλλυριοῖοϑ πόρου σχάσσαντες ἐρετμὰ 
λᾶα πάρα ξανθῆς ᾿Αρμονίης τάφιον 9 

ἄστυρον ἐκτίσσαντο, τό κεν Φυγάδων τις ἐνίσποι 
Γραικός, ἀτὰρ κείνων γλῶσσ᾽ ὀνόμηνε Πόλας. 

᾿ Ν Ν νιν 3 - , , Σ τινὲς δὲ καὶ τὸν Ἴστρον ἀναπλεῦσαί φασι μέχρι 
πολλοῦ τοὺς περὶ τὸν Ἰάσονα, οἱ δὲ καὶ μέχρι 
τοῦ ᾿Αδρίον: οἱ μὲν κατὰ ἄγνοιαν τῶν τόπων, οἱ 
δὲ καὶ ποταμὸν Ἴστρον ἐκ τοῦ μεγάλου Ἴστρον 

᾿ 3 Ἁ ΝΥ 3 ’ 3 Ν 3 ’ ’ τὴν ἀρχὴν ἔχοντα ἐκβάλλειν εἰς τὸν Αδρίαν φασί: 
Ν 6 δὲ 3 θ ̓ ὔ ὑδ᾽ ,) 9 , 

τᾶλλα οὔκ ἀπιθάνως οὐὸ ἀπίστως λέγοντες. 
40. Τοιαύταις δή τισιν ἀφορμαῖς ὁ ποιητὴς 

χρησάμενος τὰ μὲν ὁμολογεῖ τοῖς ἱστορουμένοις, 

1 ταύτῃ, Μοίποϊο (ν|πᾶ. 4), ον ταύτης ; Δ.  ορΘΙ Δρργονίης. 
2 ἐν ἐλεγείᾳ, ἧς ἡ ἀρχή", Μείποϊο (Λγ͵ηά. δ) Ἰηδογύβ, δέϊδυ 

λέγων ; ΕοΥΡῖρον, Ο. Μά]Π]ον, Ταγάϊϑα, ΠΝ ΠΕ, 
8. Ἰλλυριοῖο, Μεοίπεϊκο, ἔοῦ Ἰλλυρικοῖο ; Ο. Μά116Γ Δρργονίῃρ. 
4 τάφιον, ΒΘΗΟΙΟΥ, ἴον ὄφιος ; Μοίηοῖκ [0] ] ΟΊ πρ. 
5. τό κεν, Οογδὶβ, ἴον τὸ μέν ; Μεοΐποῖο ζο] ον ηρ. 
6 τἄλλα, ἀτοβίκειτά, ἴοῦ τά ; ΕΟ ρον Δρργονίηρ. 
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ΘΕΟΟΒΑΡΗΥ, τ. 2. 39-.29 

5814 Πδὖὺ [Πδγα γα τδὴν ενϊάθησεβ οὗ {Π6 ἐχρβαϊ 05 
οὗ «9450 δηᾶ οὗ ΡῬῃγίχαβ ἴῃ {Π6 πεῖρηρουγηοοα οἵ 
5ΙΠΟΡΟ 8πα [ΠῸ δα]δοεηῦ 868: θοδαγὰ δηᾶ 4150 δρουΐ 
ἴῃη6 Ῥχγοροῃθδβ ἀπά 6 Ηε]]οβροηῦ 85 (ᾺΥ δ5. {δὲς 
Γορίουβ δρουῦ [δηποβ. Απα {περ ἂῦὲ ἔγδοθβ οὗ 
ἴπῸ ἐχρεαϊθοη οὗ «.}450η, δπα οὗ ἴῃς (ΟἸοΠίδη5. ψ ἢο 
Ρυϊβαρα ἢΐπη, ἃ8 Δ. 88 (τεῖς δηά [{8}} δπᾶ {116 ξ ͵ 
Αἀγίαϊὶς 8568, βοὴ οὗ ν)ιἝϊοῇ ΟΔ)]τηδοῆι5 ποῖθϑ ψ ἤθη 
ἢε β8ᾶγ5, “" Αδρίεῖε  δπά πάρα πατὰ Ὀγ 1, δοοῃίδη 
ΤΏοτα,; ὁ ἰπ δὴ ΕΟἸΕρῪ ψῆοβδα ορεῃΐηρ γογ5. ΔΥῸ, 
“Αὐ {πὸ ουϊδεῦ 1 5118}} βίῃρ ἢονν ἴῃ6 ἤδτοαβ δι! δα 
ὕαςοκ ἔγοπυ πὸ Κίῃράομῃ οὗ Αδδϊεβ οἵ Ογίαθα ἴο 
δηῃοϊοηΐ Ηδοιηοηία. δ [Ιὴ δποῦθοῦ ρΐδος (Δ]]} πο ἢι5 
ΒΡῈ 8 Κ5 δρουῦ ἴῃς (ΟἹ ἢ ΐδηβ, νῆο “βἰαγεα ὑμεὶν οδῖβ 
ἴῃ ἴῃς 8568 οὗ ΠΙγτνία θεβίαα ἔῃ τοιαὈ-δἴομς οὗἩ Ὀ]οπάς 
Ηδτγιηοπία, δπα ἔπεσα θῈ1}} ἃ [1{{Π6 εἰν, ψ ]ο ἢ ἃ 
Οτεακ νου]Ἱά ο8}] “πε οἷν οὗ [Πες δχ 5, "αΐ ψ ] ἢ 
{Ππεὶγ ἰδηῆρσυᾶρε ἢδΔ8 πδηιεα οΐδει "  ϑόοηξ βᾶῪ 
ὑπαῦ «}450π πα [115 σοταρδηΐοηβ ὄν ἢ 581166 ἃρ {ῃςε 
Ιβἴεσ ὅ ἃ οοῃβί ἀθγδθὶς αἰβίδηςθ, ψ ἢ1]6 Οὔ ΟΥΒ θν {Π|ᾶ 
6 δϑοθῃάοδαά 85 ἔδυ 85 ἰῃς Ααγίαϊὶας ὅεα: ὕΠ6 ἔουτΟΥ 
8 Κα ὑπεὶγ βζαϊοιηθηῦ ἴῃ ἱσπότζαηος οὗ ἴπ686 γαρίοηβ, 
γν ούθαβ ὑῃ6 Ἰαϊϊεν τηᾶκα ἴπ6 δϑϑεγίίΐοη {ὑΠπαΐ ἃ σἶνεὺ 
Ιϑἴεν ὑὈσδῆομοβ οὔ ἔγοι) ὑπὸ στοαΐῖ ἴθι δπα εδπηρύϊεβ 
ἰηΐο ἴῃ6 Ααγίαι!α ὅθα; θυῖ δραῦΐ ἔτοπιὶ {ἢῖ5, ννμαῦ 
ΠΟΥ͂ 58Υ 8 ποῖ 6. ργοθ4]6 ΠΟΥ ἱπογθα! 96. 

40. Αςοογάϊηρ]ν, ἰὖῦ 18 ΟΥ̓ ἀν] πρ Ὠἰπλ561} οὐὗὨ 50Π16 
5.10}. »αβὶ5 οὔ ἔδλοὶ ἱμαὶΐ Ηοιμεῦ [6}}15 [γ15 δἴουυ, 
ρτοείηρ, ἴῃ βοῖὴθ γεβρθοῖβ ψ ἢ τηδύῦϊεγβ οὗ ᾿ἰβίουυ, 

1. “ ΠῊρ γχδαϊδηῦ οπο," οριὑμοῦ οὗ Αγροΐΐο. Τὸ βᾶνθ {ῃ6 
Ατγρομϑαῦβ μ6 οδιιβοά ὑμ6 ἰδίαπα οὗ Αῆδρῃθ, πον Ναμῃῆ, ἴο 
ΓΪ86 ἔγοτη ὑῃθ βθᾶ. . Το Ασροπδυΐα ογθούθα ἃ ὕθιῃρ]6 ὕὑμπϑτθ 
ἰο ““Αροὶὶο Αομϊοῖοβ." Ἔἔκὅκ[κ΄ῖΊη Ογγθηθ. δὅ569 8. 8. 19. 

39 ΤΠοαϑαὶν. ἔθο 9, ὅ. 99. 4 69 ὅ. 1. 9. δ᾽ Ὅδηιιθο. 

τόρ 
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5ΤΒΑΒΟ 

προσμυθεῦει δὲ τούτοις, ἔθος τι φυλάττων καὶ 
κοινὸν καὶ ἴδιον. ὁμολογεῖ μέν, ὅταν τὸν ' Αἰήτην 
ὀνομάξῃ, καὶ τὸν ᾿Ιάσονα καὶ τὴν ᾿Αργὼ λέγῃ, 
καὶ παρὰ τὴν Αἶαν 3 τὴν Αἰαίην πλάττῃ, καὶ τὸν 
Εὔνεων ἐ ἐν Λήμνῳ καθιδρύῃ, καὶ ποιῇ τῷ ᾿Αχιλλεῖ 
φίλην τὴν νῆσον, καὶ παρὰ τὴν Μήδειαν τὴν 
Κίρκην φαρμακίδα ποιῇ 

αὐτοκασιγνήτην ὀλοόφρονος Αἰήταο" 
(Οά. 10. 1317) 

προσμυθοποιεῖ δὲ τὸν ἐξωκεανισμὸν τὸν κατὰ τὴν 
πλάνην συμβάντα͵ τὴν ἀπ᾽ ἐκείνου τοῦ πλοῦ. ἐπεὶ." 
κἀκεῖνο, ὑποκειμένων μὲν τούτων, εὖ λέγεται, 

᾿Αργὼ πασιμέλουσα, β (Οὐ, 13. 70) 

ὡς ἐν γνωρίμοις τόποις καὶ εὐανδροῦσι τῆς ναυ- 
στολίας γενομένης" εἰ δ᾽, ὥσπερ ὁ Σκήψιός 
φησι παραλαβὼν μάρτυρα Μίμνεῤμον, ὃς ἐν τῷ 
ὠκεανῷ ποιήσας τὴν οἴκησιν τοῦ Αἰὐἰήτου πρὸς 
ταῖς ἀνατολαῖς ἐκτὸς πεμφθῆναί φησιν ὑπὸ τοῦ 
Πελίου τὸν Ἰάσονα καὶ κομίσαι τὸ δέρος, οὔτ᾽ ἂν ͵ 
ἡ ἐπὶ τὸ δέρος ἐκεῖσε πομπὴ πιθανῶς λέγοιτο εἰς 
ἀγνῶτας καὶ ἀφανεῖς τόπους οὖσα," οὔθ᾽ ὁ "δι᾽ 
ἐρήμων. καὶ ἀοίκων καὶ καθ᾽ ἡμᾶς τοσοῦτον ἐκτε- 
τοπισμένων πλοῦς οὔτ᾽ ἔνδοξος οὔτε πασιμέλων. 

3 3 Ε ’ Δ 3 ’ .] ᾿ 

(οὐδέ κοτ᾽ ἂν μέγα κῶας ἀνήγαγεν αὐτὸς 
Ἰήσων 

φ 

ἐξ Αἴης, τελέσας ἀλγινόεσσαν ὁδόν, 

1 σόν, Οογαῖβ ἰηβογίβ, Ὀϑΐογο Αἰήτην. 
2 χὴν Αἶαν, ΟοΥαῖδ ἰπβογίβ Ὀοΐοτο τὴν Αἰαίην (ΟΣ τὸν Αἰήτην) ; 

ἸΚτάπιεῦ, ἘοΥρρον, Μοίπεκο, (ο]ονηρ. 
ὃ οὖσα, Β. ΝΊ686 ἸηδοΓγίθ, αἴζοσ τόπους. 
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ΟΕΟΟΒΑΡΗΥ, :. 2. 4ο 

μυΐϊ δααΐηρς ἴο ἴπδθπὶ δῃ εἰεπηθηΐ οὗ τωγίδ, ἐὺς Ἵ 
δΔαμουίηρ ἴο ἃ οὐυβδίοπι ὑπαῦ 15 ποῖ ΟὨΪΥ [ιἷἰ8 ον ὑὰυϊ 
ΟἿΘ ΘΟΙΏΟ ἴο ροεῖΐβΊΎ. Ηβς δρσζϑοθ 1} Πἰδίουγ 
θη ἢ υ865 τῇς πδὴς οὗ “Αρδίοβ,᾿  νῇθη ἢ 
[6115 οὗ ΨΦ45οὴ δηὰ ἴῃ Αὐρο, ἤδη, νὰ “ΑΘ 
ἴῃ τηϊπα, 6 ᾿πνοπῖβ “ Αθδϑα, 2 ἤξφῃ ἢδ οβίδὈ]15865 
Εππθοβ ἴῃ Ιϑπμοϑ,  ΏΘη 6 τᾶ Κοβ {ΠπῸ6 ἰ5]απά οὗ 
Το ποβ Ὀο]ονεα οὗ Αο}}}1165, δπα θη, ν ἢ Μοάᾶδα 
ἰπ τη, ἢ6 τ κοβ [ἢ6 βούοογοϑϑ ΟἾσοθ “οὐ 5ἰϑῦου 
ἴο ὑμε μδ]ε} Αεδϊεβ." Βιυῖ δε δἀάβ δῇ ο]ειπηθηὶ 
οὗ γί ψ ἤδη ἢ ἰγδηβέετβ το Οοοδηα5 ἴῃ 6 δ δοτησ5 
{πᾶὶ [Ο]]ονν {86 νογᾶσὲ ἴο Αδδϊεβ᾽ οουηΐσγ. ΕῸΓ [ἢ 
ὑΠ6 ἔδοϊς δρονε-τηθηϊϊοηθα Ὀ6 δϑϑουτηθᾶ, ἔθθη [Π6 
νογάβ, πε Αὐροὸ ὑμαῦ 15 ἴῃ 4}} τθπ᾿β συ 5,᾽᾿ δΓ6 
ΑἾδο ΡΙΌΡΕΙΝ υ866, ἱπαϑιηθο ἢ ἃ5 ἴῃ6 Ὄχρεαϊίοη 15 
ΒΌΡΡοβεά ἴὸ αν ἔδκεὴ ρδοβ ἰῃπ ψε] Κῆονῃ δπᾶὶ 
ΡΟρΡυ]ουβ ταρίομβ. Βαυὺ 1 [ῃς ἔδοϊβ ψεσὲ 85 Πευλοῦσίιβ 
οὗ ϑεαρϑὶβ μηδ πἰδίηβ, οἡ {116 δι μουν οὗὨἨ ΜΙμπηπουμηαβ 

 (Μιιμπουτῆυβ ρδοαβ [6 Βοπα οὗ Αβξζϊεβ ἴῃ Οσϑδηιι, 
ουϊθῖάς ὑπ ᾿πῃα οἱ τοα νου] 'ἰπ της δαβὶ, δπα δήϊστηβ 
{παῖ «9}4500 ννᾶὰβ βεηΐ ὑπ ΠῸῚ ΟΥ̓ ΡῈ] 145 δῃᾷά Ὀγουρῃῖ 
ΓΟ Κ {Πς6 ἤξεςο), ἴμδη, πὶ [Πε ἤγϑὺ ρ]αᾶοο, ἴῃς ἐχρεά!- 
ὕοη ἐπι ν ἴῃ αυεβὺ οὗ {Π6 ἤεξδεος ψου]ά ποῖ βουπά 
ὈΪδιιβῖ}]6 (βίπος ἰΐ νᾶϑ αἰἱγθοίεα ἴο ὑπκηονῃ πὰ 
ΟὈβουΓα σΟΙ 168), πα ἱπ {πε βεοοπα ρ]αδςβθ, {πΠ6 
νογασα ᾿πγουρὶ Ταρίοηβ αἀαδβοϊαῖα δηα ὑπαὶ ϊεα 
δα 80 ουΐ-ο 6 -ννᾶῪ ἔγοτῃ οὐν ρᾶτὺ οὗ πε νουῦ]Ἱὰ 
νοῦ ἃ ΡῈ ποῦ Π6. ἔδιηουβ ΔῸΣ “ἰῃ 4}1} τθ6 η΄ 5 ταϊπαϑ.᾿᾽ 
ΜΙΙΔΠΘΙΤΩΙ5 5808 : ““Νενοῦ ψου]α «}6450η Ὠἰτη561} Πᾶνα 
ὑτουρῆξδ ὑδοὶς ὑῃ6 σγεαῖ ἤδεοθ ἴτοπη Αθα, δοοοιη- 
Ρ]ΒΠΐηρ Π15 τα πα-Ὑδοκίηρ ἸΟΌΤΏΘΥ ἃπα [Ὁ] 6] }[ππερ ἢ 6 

ι Θά, 12. Ἴ0. 
3 Οα. 11. 0; 19, 8. ἩἨοιηοτ 5 ““Αϑδοα᾽" (οπιθ οἵ ΟἸγοθ) 

"85 80 ἱπνϑηῦου Ὀαβοὰ ἘΡΟῚ ““Αθ68,᾽" νὰ ϊο ἢ6 δούμυδιν 
παν, ϑύγαθο δ᾽] άθβ ὕο ὑπ βδίηβ Ὁπίηρς ἴῃ 1. 2. 10. 
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5ΤΒΑΒΟ 

ὑβριστῇ Πελίῃ τελέων χαλεπηρὲς ἄεθλον, 
οὐδ᾽ ἂν ἐπ᾽ ᾽Ωκεανοῦ καλὸν ἵκοντο ῥόον' 

καὶ ὑποβάς, 

Αἰήταο πόλιν, τόθι τ᾽ ὠκέος ᾿Ηελίοιο 
ἀκτῖνες χρυσέῳ κείαται ἐν θαλάμ 

Ὠ -“ ὰ Ἐς 3 ῃ 2. ΚΡ θ “Ὁ Ἶ Ρ 1 κεανοῦ παρὰ χείλεσ᾽, ἵν᾽ ῴχετο θεῖος ᾿Ιήσων.) 

ΠΙ|Ι 

1. Οὐδὲ τοῦτ᾽ εὖ ᾿Ερατοσθένης, ὅτι ἀνδρῶν οὐκ 
3 φοἢ ᾽’ 4 δ [4 ᾽ ἀξίων μνήμης ἐπὶ πλέον μέμνηται, τὰ μὲν ἐλέγχων, 

’ ἴα 

τὰ δὲ πιστεύων καὶ μάρτυσι χρώμενος αὐτοῖς, 
οἷον Δαμάστῃ καὶ τοιούτοις ἄλλοις. καὶ γὰρ εἴ τι 
λέγουσιν ἀληθές, οὐ μάρτυσί γε ἐκείνοις χρηστέον 

ἴον “ - 

περὶ αὐτοῦ, οὐδὲ πιστευτέον διὰ τοῦτο' ἀλλ᾽ ἐπὶ 
τῶν ἀξιολόγων ἀνδρῶν μύνων τῷ τοιούτῳ τρόπ 

« ’ὔ 

χρηστέον, οἱ πολλὰ μὲν εἰρήκασιν εὖ, πολλὰ δὲ 
καὶ παραλελοίπασιν ἢ οὐχ ἱκανῶς ἐξεῖπον, οὐδὲν 

’ φ 4 

δ᾽ ἐψευσμένως. ὁ δὲ Δαμάστῃ χρώμενος μάρτυρι 
οὐδὲν διαφέρει τοῦ καλοῦντος μάρτυρα τὸν Βερ- 

[ᾳ] ’ 

γαῖον ἢ τὸν Μεσσήνιον Εὐήμερον καὶ τοὺς ἄλλους, 
» Ν Ν , Ἁ ΄ 

οὺὃς αὐτὸς εἴρηκε διαβάλλων τὴν φλυαρίαν. καὶ 
τούτου δ᾽ ἕνα τῶν λήρων αὐτὸς λέγει, τὸν μὲν 

1 ΤΉΘΒα ᾿1π65 ἃΓ6 Γοραγθα 88 ἃ Ἰπδγρῖη8] ποΐθ ὉΥ ἄτγϑιηθι, 
Μοΐποκο, Ο. Μά]]ον. 
ὩὩπεοέυτνς.....θ0ϑ ΧΚ ὦ0ἅ.θ0.ΚσΧ ξ0ὕὕ..΄..ὄ. ὡς... .....  -.... .....---.-......Ἐ. ο-..-:..---ςἘ--- 

1 δίηοθ Αμθρῆϑπθβ οὗ Βοῦρα, ἰὰ ΤΆΓγδοθ, ννὰ5 6 ὑγρίοδὶ 
ΓΟπΊδηοοῦ, ““Βουρβδθδῃ" Ὀδοϑῆ!β ἃ ὈΓΟΥΘΓΡΪΔ] δορί υμεὺ ἴον 
ΓΙ ΟΓΒ οὗ ἢἰβ8 ὑγρ6. [10 185 ποῦ Κπονῃ ψϑοῦμον ΕΘ Γι 
νγ88 ἴγοιη Νίθββθῃβδ ἴῃ Ιου, οὐ ἤτοι Μίθββϑης ἰῃ ὑῃ6 Ῥοϊοροη- 
68:18. Ηδ τδάθ δχύθηδῖνθ ΟΌ ΓΘ, ὈΥ ογᾶϑν οὗ (ὐαββδηάου, 
Κίημ οὗ Μεοράοῃπϊα (310-297 Β.0.). 1π Ὠϊ8. ννοῦὶς οἢ ““ ϑιεῪεογοὰ 
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ΟΕΟΟΆΚΑΡΗ͂Υ, :. 2. 49ο-2.1 

ἀπο] ἴαϑὶς ἔου ἰῃβοϊθηὺ Ῥε 5, ΠΟΥ ψουα {πῸῪ 
ἤἢδνα οοῃθ δνϑὴ ἴο {πὸ ἔδὶγ εἴγσοϑ οὗ Οσοοϑδηιβ᾽" ; 
Δα ΌΣΟΙ ἡ 116 βᾶγ8: “Τὸ {πε οἰζγ οὗ Αδεξίοο, 
ννΒοτα [6 τὰγ5 οὗ {ΠῸ 5 Θυη 16 ᾿ς ἃ ΟΠ δ ΟΥ οὗ 
ϑο]α Ῥεβϑίας ἴῃς 1108 οὗ Οοδδπιβ, νν Π Πδν ρ]ογίοιυϑ 
«ἰαϑοὴ ψνοηῖϊ. οἰκο εὶ 

111 

ἘΠ βατοστμενον ἷβ ψτοὴρ οἢ [Π]5 ροϊπῦ ἴοο, ἐμῇ 6 
τ Κ68 ἸΘΠΈΟΝ δὲ ἴοο σγοαῦ ἰδηρτῃ οὗ θη 0 ἀ0 
ποὺ ἄεβεσνα τηθηζίοῃ, σα ηϑυσηρ ἔθ πῃ βοσαδ {Πρ 9, 
8116 ἴῃ οἴπον ὑπίηρθ 6 Ἀε]θνεβ ὑβθ δπᾶ υ565 
1Πθ 85 δυϊῃουὶ 6 5---ἰἴὉΥ ἰηδἴΐδηοο, ᾿αμλαϑῖθθ δηά 
οὐοΥ5 οὗ ἢϊβ ἴγρε. Εν ὄνδὴ ἰἔ ὑπ γα 15 δὴ δἰεηθηΐ 
οὗ ὑγυῦῃ πὰ ψ]αῦ ὑΠαν 88ν, νὰ βῃου]α ποῖ οὐ {πιὰ 
δοοοιηῦ 56 ποῖ ἃ5 διϊῃοῦ 165, οὐ θα] ανα ἴῆθηι, 
ΘΠ Γ ; οὐ πε οομῦγασυ, νψγα 8] ου]ἃ ὑ86 ἴῃ 5806} 
ἃ ΨΥ ΟἾΪΥ πθῃ οὗ τερυΐε--- θη ὴο να Ρ6θῺ 
τ ρῦ ἢ ΠδηΥ Ροϊηΐδβ, ᾷᾶπα ψῇο, ὑπουρὶὶ ΤΠΕΥ͂ Πᾶνα 
οχταϊτ[εα τὴν ὑΠίηρ5, ΟΥ ἰγεαϊεα ἔπει ᾿πηδάδαυδίε]υ, 
ἢανα βαἱἃ ποιῃίηρ ἢ ἴα]586 ἰηϊθηΐ, Βυΐ ἴο υ8ὲ 
᾿λαμπηδβίαβ ἃ5 8ὴ δυ μουν 15. πὸ ψὨϊῦ θούζεν ὑπδῃ ἴο 
εἷζϊαε 845 δυϊῃοσι 65 1ῃ6 ““Βευρδοδῃ "᾿--ποῦ ταῦθ ν {{1Ὸ 
Μεςθοπίδη ΠΟΙ ΘΓ δηα [ἢ6 ΟΥΠΟΙΥ νυ ἴοΥ 5 ΠΟΙ 
Εταϊοβῦμ 685 65, ἴῃ οΥ̓ΔδΡ ἴο τἱαΐου]α ὑπο ῖγν 
Δρϑυταϊιῖο5. Εἰγαϊοβι θηθβ Ὠἰμη56 1} [6115 8 ομθ οὗ {ῃ6 
ΔΌΞυτα 5ἴουῖοβ οὗ ᾿ϑαιηαϑῖθθ, νῆο δϑϑιατηθϑ ὑπαὶ τἢς6 

ΗϊβίουΥ " Ὧθ6 ργᾶνθ ἃ ἔδποὶι! δοοουπῦ οὗ δὶβ ὕγανβὶβ, δῃηᾶ, 
οὐ ὑμ6 ᾿αβὶβ οὗ νᾶγίοιβ ᾿ηϑουιύϊοη ψὨϊοῖ π6 βαϊαὰ ἢθ6 
βαῖν, δὐϊοιηρίθα ἴο γαύϊοῃδὶζα 6 στ 019 βνϑύθπι οὗ ατγθεὶ 
ΤΥ ὑΒΟΪΟΨΥ. 

13 
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5ΤΒΑΒΟ 

᾿Αράβιον κόλπον λίμνην ὑπολαμβάνοντος εἶναι, 
Διότιμον δὲ τὸν Στρομβίχου πρεσβείας ᾿Αθηναίων 
ἀφηγούμενον διὰ τοῦ Κύδνου ἀναπλεῦσαι ἐκ τῆς 
Κιλικίας ἐπὶ τὸν Χοάσπην ποταμόν, ὃς παρὰ τὰ 
Σοῦσα ῥεῖ, καὶ ἀφικέσθαι τεσσαρακοσταῖον εἰς ᾿ 
Σοῦσα' ταῦτα δ᾽ αὐτῷ διηγήσασθαι αὐτὸν τὸν 
Διότιμον. εἶτα θαυμάζειν 1 εἰ τὸν Εὐφράτην καὶ 
τὸν Τίγριν ἦν δυνατὸν διακόψαντα τὸν Κύδνον εἰς 
τὸν Χοάσπην ἐκβαλεῖν. 

2, Οὐ μόνον δὲ ταῦτ᾽ ἄν τις ἐπισημήναιτο, ἀλλ᾽ 
ὅτι καὶ περὶ τῶν πόντων" οὐδὲ καθ᾽ ἑαυτόν πω 
γνώριμα εἶναι φήσας ὃ τὰ καθ᾽ ἕκαστα ἀκριβο- 
λογούμενα, καὶ κελεύσας ἡμῖν μὴ ῥᾳδίως τοῖς 
τυχοῦσι πιστεύειν, καὶ τὰς αἰτίας διὰ μακρῶν 
ἀποδούς, δὲ’ ἃς οὐδενὶ πιστευτέον μυθολογοῦντι 
περὶ τῶν κατὰ τὸν Πόντον καὶ τὸν ᾿Αδρίαν, 
αὐτὸς ἐπίστευσε τοῖς τυχοῦσι. τοιγάρτοι τὸν μὲν 
Ἰσσικὸν κόλπον ἐπίστευσεν ἑωθινώτατον τῆς καθ᾽ 
ἡμᾶς θαλάττης σημεῖον, τοῦ κατὰ Διοσκουριάδα 
τὴν ἐν τῷ τοῦ ἸΙόντονυ μυχῷ σχεδόν τι καὶ 
τρισχιλίοις σταδίοις ἑωθινωτέρου ὄντος καὶ κατ᾽ 
αὑτὸν ἐκ τοῦ σταδιασμοῦ οὗ φησι' τοῦ τε 
᾿Αδρίου καὶ τὰ ἀρκτικὰ καὶ τὰ ἔσχατα διεξιὼν 
οὐδενὸς ἀπέχεται μυθώδους. πεπίστευκε δὲ καὶ 
περὶ τῶν ἔξω στηλῶν Ἡρακλείων πολλοῖς 
μυθώδεσι, Κέρνην τε νῆσον καὶ ἄλλους τόπους 

1 Οη θαυμάζειν βε6 Η. ΒοΣρον (1) ὲε σοοσ. ἔγαρ. α(.8 ἔγαίΐ., Ῥ. 
44) δῃὰ Ο. Ετοκ (Βυγβί ἢ Β ὕΧζαλγεδὺ. 1880, Ρ. 552). 

2 πόντων, ΚΥΔΏΘΥ Οοοπ͵θοΐαγοβ, ἴοῦΣ τόπων; Ο. Μίδου, 
ΕοΥΡίμον, Ταγάϊοιι, ζο]οινίην. 

5 δήσεὶ Α. ΜΙΠδν, ἔοσς φησί; Α. ομοὶ δρργονίηζ. 
ὁ οὐδενί, Α. ΜΙΊ]δΥ, ἔον οὐδέ; δηα μυθολογοῦντι, ἴοῦ μεθ᾽ ὃ 

λέγει ὅτι, ἴογ ψὨΐοἢ δίθ ὈΘη ΚΘ οϑ᾽ οἷον ΔΡΡΘΔΓΒ ἴῃ ὑπ οα ΠΟ Ή8. 
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ΘΕΟΟΘΒΑΡΗΥ, ε. 3. 1-2 

Ατδθίδη Οὐ] ἰβ ἃ ἰακε, δηα ἐῃαὺ Ὠίοϊίπηι5, {πΠῸ 808 
οὗ διγοι) οἤ5, 541164, δὖ {η6 Ποδα οὗ δὴ δι θαβϑϑυ 
οὗ {πε Αἰπεπίδῃβ, ἔγοτα (Ἰ]Π]Ἰοα ἃρ ἴπῈ Ογάπυ Εἰνεν 
ἴο {δε ΟἸοδβρεβ Εἴνεν, ψῃΐοὴ ἢἤονβ ΟΥ̓ ὅυ8α, δηά 
Γεδοῃ δα ὅ.884 οπ {πε ἔογιεἴἢ ἀδῪ ; δπα Εγαϊοβι 6 65 
585 ἰπδὺ ᾿διηδϑῦθβ νγὰβ ἴο]α 4]} {π|5 Ὀγ 1) οὔ μι5 
Ηἰγθ6 1. Αμα ἴῃρη, Εγαϊοβῦμθθβ δᾶα8, ᾿Παχηδϑὶθβ 
ψΟμάοΥβ σῃοῖμεν ἢ ψγὰ8 ΓΕΔΠ]Ὺ ροϑϑίθ]ς ἴογ τς 
Ογάμυβ Εἶνον ἴο ουὖῦ δοῦοββ ἴῃς ΕὈρὨγαῖεβ δηα ἢ 6 
Τιρτῖβ δπα ἴο δι ρὶΥ ἰηΐο ἴ6 ΟΠ οδΒρα5. 

2. Νοῖῦ ΟἿΪΥ τηϊρῃῦ ομς ἀΐδβαρρτονε οὗ Εγαϊοθ μεμαβ 
ἴον [6] πρὶ ΒΟἢ ἃ βἴογυ, θυ 4150 ἔον {18 γβάβοῃ : δέϊδυ 
δα νἱ πρ ὑΠπᾶῦ πε ἐχδοῖ ἀεἴδι]5 αρουῦ ὕΠ6 5688 ψετα 
ποῦ γεῖ Κπονῃ ὄνθῃ ἰῇ [18 οὐγῃ {ΐτη6, δηα Δ] που ρἢ 
ἢς "ἱ48 υ ποὺ ἴο θὲ ἴοο γεδαγν ἴο δοοερῦ {πῸ δυῦπον 
οὗ ρβορὶε δ δδρμδζαγά, δῃαὰ δἰ υπό με ρῖνεβ δ 
Ἰεσῦ! ὕΠ6 Γααβοηβ ΨῈΥ να βῃου]ᾶ θεϊΐενε πὸ οὔς 
ψγ ἢῸ ννετε8. τηνι. 4] ἰ4165 ἀρουῦ Π6 γαρίοηβ δ᾽οὴρ; 
16 Ευχίηε δηᾶ {πε Ααγίαἴίς, γεῖ 116 ὨΪμ)56}} δοοεριεα 
ἴπῸ6 δυϊμοῦ νυ οὗ ρεορὶς αὖ δμαρῃδζασά. 80, ἴοὺῃ 
δσϑρίθ, ἢῈ Ὀεϊίενεα μα τῃς Οὐ] οὗἩ 555 8. {π6 
τλοϑῦ δαβίθυὶ ροϊπὶ οὗ ἴΠς Μεαϊζουσδηθδῃ ; ἡ ΠΘΓΘ ΑΒ 
[Πς ροϊπὶ δ Π)[οβουγίδϑ ἴπ [Π6 Ἔχίγοιμς σοσῆοῦ οὗ {Πε 
Ἑπιχὶπα 868 5 ἴαυον δαϑδῦ ὈΥ δἰγηοϑῦ ἴῆγες ὑποιβαπα 
βίδαϊα, Ἔνθ δοοοσαϊηρ ἴο Εταϊοβίεηδβ Ηἰτηβο!, 1 να 
ἔΟ]]ονν ἢ γεοκοηίΐηρ Ὀγ βἰδαΐϊα νψΐο ἢ σῖνεβ. Απα 
ψ θη Πα ἀοβοῦῖραβ {Π6 πουογητηοϑδὺ δη6 δχίγειηθ 
Ῥαγίβ οὗ {π6ὸ Ααγίαἰὶς ὅεα ὑπογα 15 ποὐιίηρ ἔλθυ]ουβ 
ρουΐ ὑπδη ἔγοιῃ ψῃΐϊο ἢ ἢδ Πο]45 δ]Ϊοοῦ. Απᾶ ἢδ ἢδ8 
αἾ53ο σίνεῃ ογεάθηοα ἴο σδηγ [4}0}]65 αρουΐ ὑΠ6 τα 
βεγομα τῆς Ρ1]]ὰτθ οὗ Ηδύβοὶεβθ, τηθηθοηΐηρ 88 
ἰβ]δῃα παιηθα Οθσηθ δηᾶα οὔμεὺ σουμτῖοβ ψν ΐο ἢ ἅΓα 
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( 48 ὀνομάξων τοὺς μηδαμοῦ νυνὶ δεικνυμένους, περὶ 
ὧν μνησθησόμεθα καὶ ὕστερον. εἰπών τε τοὺς 
ἀρχαιοτάτους πλεῖν μὲν' κατὰ λῃστείαν ἢ ἐμπὸο- 
ρίαν, μὴ πελαγίξειν δέ, ἀλλὰ παρὰ γῆν, καθάπερ 
τὸν Ἰάσονα, ὅνπερ καὶ μέχρι τῆς ᾿Δρμενίας καὶ 
Μηδίας ἐκ τῶν Κόλχων στρατεῦσαι ἀφέντα τὰς 

“ φ ’ Ἁ » Ν Ἁ Ν ναῦς, ὕστερόν φησι τὸ παλαιὸν οὔτε τὸν Εὔξεινον 
θαρρεῖν τινα πλεῖν, οὔτε παρὰ Λιβύην καὶ Συρίαν 

Α ’ 3 Α 4 Ἁ ’ὔ Ἁ » 
καὶ Κιλικίαν. εἰ μὲν οὖν τοὺς πάλαι τοὺς πρὸ 

φιὦ ς ᾽ ’ ᾽ὔ δὲ 3 ὶ , Α 

τῆς ἡμετέρας λέγει μνήμης, οὐὸὲν ἐμοὶ μέλει περὶ 
3 ’ ᾽ ᾿᾽ 9 3.ϑ ΧΝ ,,΄Ί 3 ᾽ὔ 3 Ν 

ἐκείνων λέγειν, οὔτ᾽ εἰ ἔπλεον, οὔτ᾽ εἰ μή. εἰ δὲ 

περὶ τῶν μνημονευομένων, οὐκ ἂν ὀκνήσαι τις 
εἰπεῖν ὡς οἱ παλαιοὶ μακροτέρας ὁδοὺς φανοῦνται 

ἃ “ Ν ᾽ [οὶ καὶ κατὰ γὴν καὶ κατὰ θάλατταν τελέσαντες τῶν 
ὕστερον, εἰ χρὴ προσέχειν τοῖς λεγομένοις" οἷον 
Διόνυσος καὶ Ἡρακλῆς καὶ αὐτὸς ὁ ̓ Ιάσων, ἔτι δ᾽ 
οἱ ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λεγόμενοι, Ὀδυσσεὺς καὶ 
Μενέλαος. καὶ Θησέα δὲ καὶ ἸΠειρίθουν μακρὰς 

᾿εἶκός ἐστε στρατείας ὑπομείναντας καταλιπεῖν 
δύξαν περὶ ἑαυτῶν ὡς εἰς “Αὐδου καταβάντας, τοὺς 
δὲ Διοσκούρους ἐπιμελητὰς τῆς θαλάσσης λεχθῆ- 
ναι καὶ σωτῆρας τῶν πλεόντων. ἥ τε Μίνω 
θαλαττοκρατία θρυλεῖται καὶ ἡ Φοινίκων ναυτιλία, 

οἱ καὶ τὰ ἔξω τῶν Ἡρακλείων στηλῶν ἐπῆλθον 
καὶ πόλεις ἔκτισαν κἀκεῖ καὶ περὶ τὰ μέσα τῆς 
Λιβύης παραλίας μικρὸν τῶν Τρωικῶν ὕστερον. 
Αἰνείαν δὲ καὶ ᾿Αντήνορα καὶ ᾿Ενετοὺς καὶ ἁπλῶς 

1 μέν, ΒοΡΠΒΑΥΑΥ, Οτοβκυγά, Β. ΝΊθβα, ἴοῦ καί; ΕογὈΐρον, 
Α. ορθὶ, ἀρργονίῃρ. 
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ΘΕΟΘΒΑΡΗΥ, ι. 3. 2 

ΠΟΨ ΘΓ ροϊηϊεα οὐ ἰο-ἀδγ--- γηδίζοῦς ἀρουΐ ψῃΐο ἢ 1 
58}4}} Βρθαῖκ ἰαΐε οὔθ. ΑἈμπα αἰνδβοιρὶ Εἰγαϊοβι πος 
ἢδ5 βαία ὑμαῦ τμ6 εδδυϊ θὲ αγεεῖκβ της νογᾶραϑ ἴῸΓ 
ἴπ6 βᾶκε οὗ ρῥἴγδου οὐ οὗ οοχωσηεῖοα, ποῖ, ἱπαε6ά, ἴῃ 
1ἴῃ6 ορδῃ 868, "υΐ δΙοπρ {Ππ οοδβὺ---5 α1ἃ «}450ῃ, γ»ῆο 
δοΐδ!γ Δρδπαοηξα ἢΐ5 5}}[}08 δηά, βασι ϊηρ ἔγοταῃ [Π6 
ΟΟἸ]οἸ]ἴδη5, ρεμποϊγαϊθα 85 ἔὰΥ ἃβ Αὐγηθηΐα δπα Μεαΐδ 
--Ἰ6 8805 Ἰαΐεν οὐ [δῦ ἰῃ διηοϊθηΐ τϊτηθβ ἢῸ ομα ἢδα 
ἴπ6 οουγαρα ἴο 5881] οὐ ἴῃς Ἐμιχίπς 868, οὐ δ] οὴρ' 
{ὰρ γα, ϑυγία, οὐ ΟΠἸοῖὰ. Νον ἰξ ὈΥ “ἴῃς δηοϊθηΐβ " 
ἢ6 τηϑδὴ5 ὕμοβε ψῆο ᾿ἱνεα ἰπ πε ὑΐπη65 οὗ ψῃ] ἢ 
νε6 οὗ ἴο-ἀδν ᾿ᾶνθ 0 τϑοοσαβ, ἴδῃ 1 δὴ ἰῃ "0 νν 86 
ΘΟΠΟΘΡΏΘα ἴο 5ρεᾶκ δρουῦ ἤει, ἃ58 ἴο νοῦ 6. {Π6Ὺ 
Ἰη846 νογᾶρεβ8 οὐ ποῖ. Βαυῖ ἰἔ δ τρϑδὴβ 6 ΨῈηΟ 
ΓΘ τηδηϊοπεα ἴῃ ἰβίουυ, ἤθη οὔθ νου ποῖ 
ἢ αβιϊαῦα ἴο δἰἥγτη πὶ {Π6 δηποϊθηΐβ νν1}}] 6 βῆοννῃ ἴο 
᾿ᾶνθ τηϑ46 Ἰοηροῦ Ἰουγ 6 Υ8, θοῖἢ ὈΥ ΙΔηα δηά ὮΥ 568, 
ὑπ8ῃ ἢᾶνα τηρῃ οὗ ἃ ἰαΐοϑι {{π|6, ἢ να ἃγὰ ἴο δορά 
ννμαὺ ὑγδα τοι [6118 ἃ : ἴογ ἱπβίδηςθ, Ὠοηγϑυβ, ἀπά 
Βέύλο]68, ἃπα «Ψ9}48500. Ὠϊτ56] ; ἀπά, ἀραΐπ, Οἄγββουβ 
8ἃΠ4 Μομοΐδυβ, ἤοβα βίοτίθβ ἃγ6 παιγαϊθα ὈῪ {πὲ 
Ροεὺ. Απα δρϑίη, ἰὺ 8 ἀουβθύ]εβ5 "δοδυβδε Τοβοὰβ 
Δπα Ριγζποιβ μδα {πΠ6 ματα ῃοοα ἴο τρᾶκα βοὴ Ἰοηρ 
)ουγἜΥ5 ἃ8 ΠΟΥ τηδᾶάς {πὰ ὑπο γ Ἰοῖν θε6] πα {Πϑῖὰ 
186 τορυϊαϊίοη οὗ Πανίηρ σοῃα ἀονῃ ἴο Ηδά65, δηὰ 
πᾶῦ πε θὲ οβουτῖ γε γα οΔ]]6α “ ρυδτγαϊδης οὗ {Π6 868 ᾿ 
Δα ““βανίουγβ οἵ καϊϊουβ. ̓ ὀ Αραΐη, [Π6 τηδυ τὴ6 
ΒΌΡΓΘΙΏΔΟΥ οὗ Μίῃποβ ἰ5 ἴδγ-ἰἀηθβα, πα 850 ἃζὲ {πε 
γογᾶραβ οὗ ἴῃς Ῥῃοδηϊοίδηβ, ψῆο, ἃ βῃογῖ {της δέθυ 
1Π6 Ττνοΐδῃ ἥ᾽γαῦ, Ἔχρ]ογεα ἴπε6 γερίομβ θεγοπα {ΠῸ 
ΡΠ]αγβ οὗ Ηγδο]θβ δηα ἔουπαδα οἰϊ᾽65 θοΐῃ ποτα δηθὰ 
ἴῃ ὕΠ6 σδϑηἶγα] ρᾶτίβ οὗ ἴῃς Γἰγϑῃ 868- "οατᾶ. Α5 ἴο 
Αδηῆθδβ, Δῃΐθμπου, ἀπ ἴῃς Εποῦδηβ, 8πα, ἴῃ ἃ ψοχά, 
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τοὺς ἐκ τοῦ Τρωικοῦ πολέμον πλανηθέντας εἰς 
πᾶσαν τὴν οἰκουμένην ἄξιον μὴ τῶν παλαιῶν 
ἀνθρώπων νομίσαι; συνέβη γὰρ δὴ τοῖς τότε 
“Ἕλλησιν ὁμοίως καὶ τοῖς βαρβάροις διὰ τὸν τῆς 
στρατείας χρόνον ἀποβαλεῖν τά τε ἐν οἴκῳ καὶ τῇ 

’ ᾽ ν΄ ᾽ν »ν 5 ’ στρατείᾳ πορισθέντα ὥστε μετὰ τὴν τοῦ Ἰλίου 
καταστροφὴν τούς τε νικήσαντας ἐπὶ λῃστείαν 

Ν Ἁ 3 Ἁ Ἁ »“" Ἁ τραπέσθαι διὰ τὰς ἀπορίας, καὶ πολὺ μᾶλλον τοὺς 
ἡττηθέντας καὶ περιγενομένους ἐκ τοῦ πολέμου. 
καὶ δὴ καὶ πόλεις ὑπὸ τούτων πλεῖσται κτισθῆναι 

“ σι ἐ 

λέγονται κατὰ πᾶσαν τὴν ἔξω τῆς “Ἑλλάδος 
παραλίαν, ἔστι δ᾽ ὅπου καὶ τὴν μεσόγαιαν. 

ὃ, Εἰπὼν δὲ καὶ αὐτός, ὁπόσον προὔβη τὰ τῆς 
κι σὸ 3 ’ 

οἰκουμένης εἰς γνῶσιν τοῖς μετ᾽ ᾿Αλέξανδρον καὶ 
- 3 2Ὁϑ 6 ΑΝ δ έ ϑ Ν Ν ὶ ΄“" κατ᾽ αὐτὸν ἤδη, μεταβέβηκεν ἐπὶ τὸν περὶ τοῦ 

“Ὁ »“" 

σχήματος λόγον, οὐχὶ περὶ τοῦ τῆς οἰκουμένης, 
ῳ 4 3 ’ κι Ν 2 »" 3 

ὅπερ ἣν οἰκειότερον τῷ περὶ αὐτῆς λόγῳ, ἀλλὰ 
τοῦ τῆς συμπάσης γῆς" δεῖ μὲν γὰρ καὶ τούτον 
μνησθῆναι, μὴ ἀτάκτως δέ. εἰπὼν οὖν, ὅτι 

Α ς 4 3 ι᾿ 3 ’ [4 σφαιροειδὴς ἡ σύμπασα, οὐχ ὡς ἐκ τόρνου δέ, 
3 2.ϑ, ΜΝ 3 ’ 3 ἤ Ν [ο 

ἀλλ᾽ ὄχει τινὰς ἀνωμαλίας, ἐπιφέρει τὸ πλῆθος 
»" ’ “ “ ε 

τῶν ἐν μέρει μετασχηματισμῶν αὐτῆς, οἱ συμβαί- 
νουσιν ἔκ τε ὕδατος καὶ πυρὸς καὶ σεισμῶν καὶ 
3 ΄ ν Ν ’ 3530» 5» »“ 
ἀναφυσημάτων καὶ ἄλλων τοιούτων, οὐδ᾽ ἐνταῦθα 

Ἁ 4 4 ἃ Ἁ Ὶ τὴν τάξιν φυλάττων. τὸ μὲν γὰρ σφαιροειδὲς 
περὶ ὅλην τὴν γῆν ἀπὸ τῆς τοῦ ὅλου ἕξεως 
συμβαίνει, οἱ δὲ τοιοῦτοι μετασχηματισμοὶ τὴν 

1 3,66 ῃοΐθ 2, ρᾶψδ 40. 
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ΘΕΟΟΒΑΡΗΥ, τ. 3. 2-3 

16 βαγνίνουβ οὗ {πη6 Ττο͵δη αν {Π4 νναπάετγεα ἴον} 
ἰηἴο ἴπ6 ψ Βο]6 ἱπῃδθίϊοα ψνου]α.--ἰ8 Ὁ ΡιΌραΥ ποῖ ἴο 
γα κοι ὕπδπλ Δηιοηρ [ἢ 6 τη οὗ δῃηοϊθηὺ ὑἰπηθ5 Ὁ ΕῸΓ 
1 οἄτὴδ δρουὺ ἐπαῦ, ου δοοουπὶ οὗἨ {π6 Ἰεηρὶ οὗ {116 
οδιηρδίρη, Π6 Οτοοκβ οὗ ὑπαὶ ἰἰπηα, δπα {πΠπῸ Ἀᾶγ- 
λαγίδηβ ἃ5 ψ6]], οϑὺ θοΐἢ νμδῦ ἔπου ἢδα δὲ ἢόοσὴς δῃὰ 
νῆαῦ ὑπαγ δα δοαυϊγεα ὈΥ ὑΠ6 σαι ραίρη ; ΔΠα 50, 
αἴζενυ ἴῃ6 ἀεβίγαυοίίοη οὗὁἨ ΤΥΟΥ, ποὺ οὐἱὺ αἰά {πμῸ 
νἱοΐοτβ ἔστη ἴο Ρίγϑου θϑοδαβα οὗ {ἐ]εῖν ρονοτῖγ, μυΐ 
501} τοῦτα Ππὸ νὰηαυΐθηεα ψῃο βυννίνεα ὑπ6 ννδῦ. 
Απάα, ἱπᾶεεα, [ἢ 5 Ξαἰα ὑπαὶ ἃ ργεδαῦ Ἰηδηγ οἰϊ᾽ε 5 αῦα 
ἰουπᾶθα γ ὑπδηλ δ]οὴρ {π6 Ψψ}0]6 βϑα-οοδϑῦ οὐ δίας 
οἵ Οτεεοο, δηα ἰῃ βουηδ ρΪδοθβ ἴῃ {116 1 ΘΥΪΟΥ 8150. 

9. Νον δτεγ Εὐγαϊοςι θὴθ5 85 Ὠϊγηβ6}} ἰ0]8 ψηδῖ 
στοαῦ δᾶάνδμποθθ πὶ [Π6 Κπον]εᾶρε οὗ ἴῃς πη] τ ϊεὰ 
νοῦ δα θεδδὴ τάδ ποῖ οὔ]Ὺ "Ὺ ἔποβθ ψ 0 οϑιης 
αἴον ΑἸεχδηᾶθυ ᾿ὰῦ ὈΥῚ ὑμοθα οὗ Α]εχαπα θυ β ΟῚ 
{ἰπ65, 6 ρ45565 ἴο Ὠἰδβ αἰδουδδίοῃ οὗ [ἢ 6 5ῆδρε οὗ ἴῃς 
ψνοΥ]Ἱά, ποῖ ἱμάδεα οὗὁἨ ἁ {πμ6 1} δ] το ννοῦ]Ἱά---- ἢ 
ψνου]α ἤᾶνα δ θη τόσα Δρρτοργίαϊε ἴο Πὶ8 αἰβουββίοη 
οὗ {πὶ κυ) )εοῦ---αῦ οὗὁἨ ἁ {ῃδ6 δαγῦ 88 ἃ ψῇῃο]ε; οὗ 
σΟυγ86, Ο6 πχιιϑῦ αἴβουβα [ἢδὺ ροϊΐ ἴοο, ὰΐ ποῖ ουὲ 
οΥὗἩἨ 118 ὈΓΟΡΕΙ μΪδοθ. Αμα 80, δεν. ἢβ δ85 κἰδιεα 
ὑπᾶῦ ὉΠῸ δαυῖῃ 45 ἃ ψΠο]Ὲ 8 βρῇδγοία) 1--- ποῖ 5016 Γ- 
οἱἀ4] ἱπά θεὰ δα ᾿πῃουρῇ ἰυγηθα ὈΥ ἃ 5ρίθγε- δία, υῦ 
ὑμαῦ 10 Πᾶ5 οογίδίῃ ἱσγαρυ]αυ 65 οὐ βυτγέαςο---ἢθ Ρτο- 
οδϑᾶβ ἴο δηυτηθίδαῖα ὑπ Ἰᾶῦρα πυθοΥ οὗ 15 Βα σοαδβϑῖνα 
ΟΠ ΔΩρ65 ἴῃ 5Π8ρ6---οΠδηρεαβ 101} ἰδ }κ6 Ὀ]δο 6 85 }16 
ΓΕ} οὗ τἴπΠ6 δοϊΐοῃ οὗ ναῖΐεσ, ἔγθ, βδαγπαυδκαϑ, 
νοϊοδηὶς δσαριϊοηβ, δηα οὔ ΘΙ βίυ αν ΔρΡΘΠΟΙ65 ; 8πᾶ 
δῖα ἴοο ἢς ἀοε8 ποῦ ρύδϑδεῦνε {Π6 ὈΥΌΡΟΥ οΟΥ̓Θυ. 
Εον {Π6 ρῇδγοί 4] βαρε ὑπαὶ Ἵμανδοῖδνυβεβ [Π 6 βαγὶ]) 
ἃ58 ἃ ΨὙΠ0]6 γδϑι]ῦθ ἔγουη ΠῸ σοπϑιϊξαϊξίοη οὗὁὨ [Πς6 υηΐ- 
ν6ῦ86, μυῦ 56} σἤδηροθ 85 Εἰγαϊοβι 6 ἢ 65 τη ὨΠΙΟῊ5 60 ! 
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μὲν ὅλην γῆν οὐδὲν ἐξαλλάττουσιν (ἐν γὰρ τοῖς 
μεγάλοις. ἐναφανίζεται τὰ οὕτω μικρά), τῆς δὲ 
οἰκουμένης διαθέσεις ἑτέρας καὶ ἑτέρας τινὰς 
ἀπεργάζονται, καὶ τὰς προσεχεῖς αἰτίας ἄλλας 
καὶ ἄλλας ἔχουσι. 

4 Μάλιστα δέ φησι ξήτησιν παρασχεῖν, πῶς 
ἐν δισχιλίοις καὶ τρισχιλίοις ἀπὸ θαλάττης 
σταδίοις κατὰ τὴν μεσόγαιαν ὁρᾶται πολλαχοῦ 
κόγχων καὶ ὀστρέων καὶ χηραμύδων πλῆθος καὶ 
λιμνοθάλατται, καθάπερ φησὶ περὶ τὸ ἱερὸν τοῦ 
Ἄμμωνος καὶ τὴν ἐπ’ αὐτὸ ὁδὸν τρισχιλίων 
σταδίων οὗσαν' πολλὴν γὰρ εἶναι χύσιν ὀστρέων, 
ἅλας τε καὶ νῦν ἔτι εὑρίσκεσθαι πολλούς, ἀνα- 
φυσήματά τε θαλάττης εἰς ὕψος ἀναβάλλειν, πρὸς 
ᾧ καὶ νανάγια θαλαττίων πλοίων δείκνυσθαι, 
[ 
ἃ ἃ ἔφασαν διά του" χάσματος ἐκβεβράσθαι, καὶ 
ἐπὶ στυλιδίων ἀνακεῖσθαι δελφῖνας ἐπιγραφὴν 
ἔχοντας Κυρηναίων θεωρῶν. ταῦτα δ᾽ εἰπὼν τὴν 
Στράτωνος ἐπαινεῖ δόξαν τοῦ φυσικοῦ, καὶ ἔτι 
Ξάνθου τοῦ Λυδοῦ. τοῦ μὲν Ἐξάνθου λέγοντος ἐπὶ 
᾽ 7 7, 3 ΄ ἔχ ν,.»,2 Αρταξέρξου γενέσθαι μέγαν αὐχμόν, ὥστ᾽ ἐκλι- 
πεῖν ποταμοὺς καὶ λίμνας καὶ φρέατα" αὐτόν τε 
ἰδεῖν 8 πολλαχῆ πρόσω ἀπὸ τῆς θαλάττης λίθους 
τε κογχυλιώδεις καὶ ὄστρακα" κτενώδεα καὶ 
ηραμύδων τυπώματα καὶ λιμνοθάλατταν" ἐν- 
Αρμενίοις καὶ Ματιηνοῖς καὶ ἐν Φρυγίᾳ τῇ κάτω, 

1 ἐπ᾽ αὐτό, Α. ΜΊ]ΠΘΡ, ἴοῦ ἐπ᾿ αὐτῷ, ἀπα ΟὀΒοοΥ Ὁ} Β ἐπ᾽ αὐτοῦ. 
3 διά τον, ΟὐὐΥα185, ἴον διὰ τοῦ. 
5 ἰδεῖν, ΟΟτβῖ8β οὴ ὑΠ6 δυὐμογιὺν οὗ σῆπο, ἴον εἰδέναι; Οονδοὺ 

᾿ἸπΠἀορθη θην ; Βογηδάδκίβ, Α, οροθὶ, ρργονίης. 
3 λίθους τε κυγχυλιώδεις, Ὅπ6 οἹὰ γοδαϊηρ οὗ ὑπ οαϊΐοῦβ ὁπ 

86 δοῦν οὗ Β 18 σοϊδϊ πα ὈΥ Οογδίβ, ἴον ὑμθ λίθον τε καὶ 
κογχυλιώδη οἵ 1Α ; γαιηον, Μοΐποῖο, ΜῈ ΠΟΡ- που, ᾺΓ0]]οὸν - 
ἴηρ, Ὀαύὺ οπι {ἰηρ ὑΠ6 καί. 

180 



πὰ 
δεὰ- 
τς δὼ 
ξ΄ Ρ 

ΘΕΟΟΒΑΡΗ͂Υ, τ. 3. 3-4 

ποῦ ἰῃ ΠΥ ραγζίου αν 8116 ἐπα δἶξει 85. ἃ ΨΠ0]6 
(οπαηραβ 850 ἱπβδίρηϊβοδηῦ ἀγα Ἰἰοβδὲ ἴῃ στϑαὶῖ Ὀοάὶ68), 
που πον ἀο ργοάπςε σοοπάϊ οπ8 ἴῃ ὑπῸ ἱῃβα) οά 
ψουἹά ὑπαὶ ἃγα ἀϊδγεηΐ αὖ οἣς {τας ἴτοιω ψΠλὺ ὑπαν 
ἃτε αὖ δποῖδϊεν, δπα ἴῃ6 ἱπητηράϊαϊε οϑυ565, ψ ῃϊοἢ 
Ρτοάποε ἔμ ἀγα ἀἰβεγεμὶ δἱ ἀἰ δγεηῦ ἐἰπιθ58.". 

4, Ἐγταϊοβίμεηοδ 58 γ5 ἔασί μον ἐμαῦ [Π}]|85 αὐοδίϊοη ἴῃ 
ΡΥ συΪΑν ᾿ᾶ5 ρῥγεβθηϊεα ἃ ρισθίθι : ἢονν Ἃο68 
σοῦλα ἃροὺΐ [Πδὺ Ἰαῦρε αὐδηϊ 185 δξ Π1.556]-5}}6]]5, 
ογϑίθυ- 8615, 56} 10ρ-5}}6115, δῃᾷ 4150 8Ά}{- τ δυβῃθβ δγὰ 
ἔουπα ἰπ ΤΔΠΥ Ρ]84668 ἰπ ἐπε ἱπίέου αὖ ἃ ἀϊβίδηςς οἵ 
ἔννο ἐπουβδηα οὐ ἴῃγδεα ὑπουβδηά θϊδαϊα ἔγοτω ἴπῈ 568-- 
ἴον ἰπβίδῃσεα (ἴο αυοῖε Εγαϊοβιμαπθδ) τε Πα πε σηρουτ- 
Ποοᾶ οὗἩὨ {πε ἴδιηρ]ε οὗ Ασομ ἀπά ἄϊοηρ {πε τοδᾶ, 
ἴμγος ὑπουβαμπα βἰλάϊα πῃ Ἰεηρίῃ, ὑμπαὺ Ἰοδάβαϊο 1 Ὁ 
Αὐ {δαὺ ρ]αςθβ, ἢ6 β88γ8, ἔῆδσε 185. ἃ ἰαῦρε ἀεροϑίϊ οὗ 
ογϑίθι- 5615, δα Ἰδηγ ὑεαβ οὗ 5410 γα 5.1} ἴο μὲ 
ἴουπα ποτα, δπᾶ 68 οὐ ϑα]ῦ-νναῦθυ τίβθα ἴο 806 
μεῖριι ; Ὀεβϑίάδθβ ἐπαῖ, {ΠΕ γ 5πον ρίθοαβ οὗ ψυεοκαρα 
ἔγοιη βοδίδσεϊηρ' 5}} 08 νυ ἢϊοῖ ἢ 6 παινοβ βαϊα δα θθ θη 
οδϑῦ ἈΡ ὉΠγουρἢ ἃ σογίδίη οἤδβιη, Δ Πα ΟἹ 5124}} ΘΟ] υγ2 5 
ἀοΙρΡΐβ ἃ ἀδαϊοαίθα ὑμπαῦ ὑδᾶῦ ἰῃς ᾿ηβουὶρίϊοι : 
““ΟΥ ϑεοτξέα Αὐηβθαββδάοσβ οὗ Ογγεπο. Ὑμεη Πα 
οαϑβ οἡ ἴο ρῥῖϑῖβα ἴῃς ορίπίοι οὗ ϑιγαῖο, {Π6 ρῃγϑιοϊβι, 
ΠΑ αἷθοὸ {πᾶαὶ οὗ Χαηΐϊυβ οὗ [γαϊα. ἴῃ {πῸ6ὶ ἢγϑί 
ΡΪδοθ ἢς ρύϑῖϑεβ ὑΠ6΄ ορὶπίοῃ οὗ Χδηϊηιυβ, νῸ 58 γ8 
ὑπαῦ ἴῃ ὑῃε τεῖρῃ οὗ Ασὐύδχενυχθβ ὕπαγε νἃ8 50 στϑαΐ ἃ 
ἀτουρῃῦ ὑπαὶ ὑΠ6 γτἴνϑῦβ, [8Κ65, δηαὰ ψ6}}]5 ἀστεά ᾧρ ; 
1μδὺ αν ἴγοη ὑπ6 568, ἱπ Ατιηθηΐα, Μαύδθηο, δᾶ 
Τόνεν ΡΗγυρῖα, ἢς Ὠἰγηβοὶῇ μα οὔθ 56θη, ἰῃ Ὠδῃ 
ὈΪδοθβ, βοῃμββ ἰῇ Π6 βῆδρε οὗ ἃ ᾿υΐναϊνε, 5ῃ6]]5 οὗ {πε 
Ρεοΐδῃ οὐάευ, ᾿παργεβϑίοηβ οὐ 504}10ρ-5}.6}15, πα ἃ 

δ ὄστρακα, Μαανὶμ, ἴον τά. 
6 λιμνοθάλατταν, Μοΐποῖκο, ἴοῦ λιμνοθάλασσαν. 
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ὧν ἕνεκα πείθεσθαι τὰ πεδία ποτὲ θάλατταν 
7 »“" Ἁ ’ ᾿“ ζω ε γενέσθαι. τοῦ δὲ Στράτωνος ἔτι μᾶλλον ἁπτο- 

’ φι ᾽ὔ 
μένου τῆς αἰτιολογίας, ὅτι φησὶν οἴεσθαι τὸν 

, 

Εὔξεινον μὴ ἔχειν πρότερον τὸ κατὰ Βυζάντιον 
στόμα, τοὺς δὲ ποταμοὺς βιάσασθαι καὶ ἀνοῖξαι 

Ἁ 3 9.ϑ δ 2 ΄ 4 » ᾿ κι Ν τοὺς εἰς αὐτὸν ἐμβάλλοντας, εἶτ᾽ ἐκπεσεῖν τὸ 
ὕδωρ εἰς τὴν Προποντίδα καὶ τὸν “Ελλήσποντον. 
τὸ δ᾽ αὐτὸ συμβῆναι καὶ περὶ τὴν καθ᾽ ἡμᾶς 
θάλατταν: καὶ γὰρ ἐνταῦθα τὸν κατὰ Στήλας 

κι ’ ’ ᾿ σι κ᾿ 

ἐκραγῆναι πτόρον, πληρωθείσης ὑπὸ τῶν ποταμῶν 
- 7 Ν δὲ Ν 5 3 κι 

τῆς θαλάττης, κατὰ δὲ τὴν ἔκρυσιν ἀνακαλυφθῆναι 
’ »“" 

τὰ τεναγώδη πρότερον. φέρει δ᾽ αἰτίαν, πρῶτον 
[ἐ σὰ Μ ᾽ κ᾿ } Ν »᾿ μὲν ὅτι τῆς ἔξω θαλάττης καὶ τῆς ἐντὸς τοὔδαφος 

ἕτερόν ἐστιν, ἔπειθ᾽ ὅτι καὶ νῦν ἔτι ταινία τις 
[τὰ [έ 3 Ν Ὃν ᾽ ’ 2. δ Ἁ ὕφαλος διατέτακεν ἀπὸ τῆς Εὐρώπης ἐπὶ τὴν 

΄ὰἃ σι 

Λιβύην, ὡς ἂν μὴ μιᾶς οὔσης πρότερον τῆς τε 
ἐντὸς καὶ τῆς ἐκτός. καὶ βραχύτατα μὲν εἶναι τὰ 

Ἁ Ἁ ’ Ν Ν Ἁ ν Ν 

περὶ τὸν Πόντον, τὸ δὲ Κρητικὸν καὶ Σικελικὸν 
[ο ’ σ΄ καὶ Σαρδῷον πέλαγος σφόδρα βαθέα. τῶν γὰρ 

ποταμῶν πλείστων καὶ μεγίστων ῥεόντων ἀπὸ 
τῆς ἄρκτου καὶ τῆς ἀνατολῆς, ἐκεῖνα μὲν ἰλύος 

“ ᾿ ΙΝ Ν “ ’ ν ᾿ 
πληροῦσθαι, τὰ ἄλλα δὲ μένειν βαθέα. διὸ καὶ 

4 4 Ἁ ν" 4 ᾽ ᾽ 

γλυκυτάτην εἶναι τὴν Ἰ]οντικὴν θάλατταν, τάς τ 
ἐκρύσεις γίνεσθαι εἰς οὺς ἐγκέκλιται τόπους τὰ 
4 ᾽ ΄ὰ Ν ΓΝ “ Ἁ ’ Ο. 

ἐδάφη. δοκεῖν δὲ κἂν χωσθῆναι τὸν Πόντον ὅλον 
Υ̓ »“" 

εἰς ὕστερον, ἂν μένωσιν αἱ ἐπιρρύσεις τοιαῦται" 
καὶ γὰρ νῦν ἤδη τεναγίξειν τὰ ἐν ἀριστερᾷ τοῦ 
Πόντου, τόν τε Σαλμυδησσὸν καὶ τὰ καλούμενα ᾿ 

1 νεβίοσῃ 5ᾶθ, 3 99 7. θ. ]. 
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ΟΕΟΟΆΒΑΡΗΥ, :. 5. 4 

88} - ΤῊ Ὑ5ῃ, 8πα ἐπεγοΐοτε 85 ρεγϑυδαθα [πα΄ {Π686 
ΡΙαπ5 ἜΥῈ ομο6 5868. ΤΠ θη Εγαϊοβίμθηθβ ργαῖβαϑ ὑῃ6 
ορ᾿ηίοη οὗ δίγαῖο, γῇο ροεβ 5}}}} {ασῖπου ἰηἴο {π6 
αυσδθοηῃ οὗἁὨ οδι1565, θδοϑυβα ϑίγαϊο βᾶγ5 6 6] 16 ν 65 
πε Επιχῖηθ 5688 ΤΟΥ ΟΡ αἱά ποὺ ᾶνα ἰΐ5 ουὐ]οὺ δὲ 
ΒγΖζαηίζυμα, θυ ὑπ6 γίνούβ ψ ῃ] ἢ εἰρὺν ἰπΐο {πὸ 
Ἐπιχίπα ἔογοθα πα ορεποϑα ἃ ράᾶϑϑᾶσα, δῃὰ ἤθη [ῃ6 
γνγαΐου ψγὰ5 αἰβομαγρεα ἰηΐο ἴῃς Ῥγοροπίίβ δῃᾶ [Π6 
Ηε]]εβροηῖὶ. ΤΠδ βᾶπῖα ὑπίηρ, ϑἴγαϊο βᾶγβ, Ὠδρρεμῃεᾶ 
ἱπ της Μοαϊτουγδηθδη ᾿μδϑίη 4150; [ὉΣ ἴῃ {Π5 οᾶ56 ῃ6 
Ῥᾶβδᾶρε δῇ {πΠ6 ΡῚ]]Δγ5 ννὰ5 ῬγΌΚοη ἐΠγουρὴ με η {πε 

᾿ 868 [868 Ἀ6δη ἢ]]εα ὈΥ {Π6 τίνευβ, δπὰ δ ἴῃς της οἵ 
τη6 ουαΐτυϑἢ οὗ {π6 ναῖον ἴΠ6 ρίδοθβ ὑπδὺ δά ι0Ποτῖο 
θεεπ οονοσεὰά νυ} 5Π08]- ναῖοιβ ψεῖα ἸΘ ἀτγ. 
ϑιγαῦο ῬΓΌΡΟΒ6Β 8ἃ8 ἃ ουδὲ οὗ [Π͵ϊ5, πγβῦ, ὑπαῦ [6 Ὀ6α5 
οὔ {Π6 Αὐϊδητὶς δὰ ἴῃ Μεαϊουυδῆθδη γα οἡ αἰ δγεπί 
Ιενε]β, δηά, βεοοπαάΥ, ὑπαὺ δ {ῃ6 ΡΙ]ὰγ5. Ἔνθ δὖ {πὸ 
Ργδβεηΐ ἀΑΥ ἃ βρτηδεῖηςα τἱᾶρε βἰγεΐομεβ δΟΓῸ85 ΠἸΤΌΤΩ 
Εαγορα ἴο [ῖῦγα, ἱμπαϊοαϊπρ ὑμᾶῦ ἴμ6 Μεαϊζθσσδπαδῃ 
Δα ἴῃς Αἰ]απίϊς σου] ποῦ ἤᾶνα θεθη οπὲ δηᾶ ἴῃε 
βδὴ 6 ἔουτηοῦγ. ΤῊΣ 5θᾶ5 οὗ [Π6 Ροηἴαβ τεαρίομ, δίγαϊο 
σοηὐίηι 65, ἃΓ6 ΥΕΙῪ 5 8]}}οὸὁνν,  ἤογθδβ ὕΠ6 Ογοΐδῃ, ὑΠ 6 
Θ᾽] ἴῃ, δηα ἴἢς ϑαγαϊηίδη ὅ'6αβ 16 νΙῪ ἄδερ ; ἴοῸγ 
βίησα ὑΠ6 γίνου ὑμαῦ ον ἔγοιηυ ὕῃεῈ ποίη ἃπα δαϑῦ 
ΔΥΘ ΨΕΥῪ ΠΟΠΊΘΙΟΙΒ 8Πα νΕΙῪ ἰᾶῦρα, ὕΠ6 5685 ὕπευθ 8.6 
μεΐπρ Π]1εα τ} πυά, 116 ἔΠ6 οὔ 5 τϑτηδίη ἄδερ; 
ἈΠΑΩ͂ Πετοΐμ αἶϑο 18 {ῃ6 γεδϑοῦ ΨΥ πα Ῥοπῖἴιβ ἰ5 
ουυδαϊεδῖ, δα ΨῊΥ [5 ουὐῇονν ἴακοβ ρῖδος ἴῃ {πα 
ἀἰϊγεοϊίοα οὗ {π6 ἱποϊϊπαϊίοη . οὗ 15 "εά. δϑϑίγαῖο 
ἔΟγ ΠΟΥ βαγ5 ἰὐ 18 ἢἷβ ορπίοη ὑπαὶ ἴΠ6 ψ ἢ ο]6 Εἰ αχὶης 
568 Ψ01}} "0 5164 ἃρΡ δ βοῖηὰ ἔαϊαγε ρεγιοά, 1 βαςἢ 
ἱπρουτίηρδ οσοητίηθπε; [ῸὉΓ ὄν πον 6 γταρίοηβ οἡ 
ἴῃς Ἰεῖν βἰάς 1 οὗ πε Ῥοηΐιβ αἃύε δἰγεδὺγ Ἴονεγεα 
τὐἱῦἢ 5.08] νναῦευβ ; ἴον ἰπβύδηςθ, ϑδ)γηγά θββιβ,2 δηά 
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5ΤΒΑΒΟ 

Στήθη ὑπὸ τῶν ναυτικῶν τὰ περὶ τὸν Ἴστρον καὶ 
τὴν Σκυθῶν ἐρημίαν. τάχα δὲ καὶ τὸ τοῦ Αμμω- 
γος ἱερὸν πρότερον ἐπὶ τῆς θαλάττης ὃν ἐκρύσεως 
γενομένης νῦν ἐν τῇ μεσογαίᾳ κεῖσθαι. εἰκάξει 
τε τὸ μαντεῖον εὐλόγως ἐπὶ τοσοῦτον γενέσθαι 
ἐπιφανές τε καὶ γνώριμον ἐπὶ θαλάττῃ ὄν" τόν τε 
ἐπὶ πολὺ οὕτως ἐκτοπισμὸν ἀπὸ τῆς θαλάττης 
οὐκ εὔλογον ποιεῖν τὴν νῦν οὖσαν ἐπιφάνειαν καὶ 
δόξαν: τήν τε Αἴγυπτον τὸ παλαιὸν θαλάττῃ 
κλύξεσθαι μέχρι τῶν ἑλῶν τῶν περὶ τὸ Πηλούσιον, 
καὶ τὸ Κάσιον ὄρος καὶ τὴν Σιρβωνίδα λίμνην' 
ἔτι γοῦν καὶ νῦν κατὰ. τὴν Αἴγυπτον τῆς ἁλμυρίδος 
ὀρυττομένης ὑφάμμους καὶ κογχυλιώδεις εὑρί- 
σκεσθαι τοὺς βόθρους, ὡς ἂν τεθαλαττωμένης τῆς 
χώρας καὶ τοῦ τόπου παντὸς τοῦ περὶ τὸ Κάσιον 
καὶ τὰ Τέρρα καλούμενα τεναγίζοντος, ὥστε 
συνάπτειν τῷ τῆς ᾿Ερυθρᾶς κόλπῳ' ἐνδούσης δὲ 
τῆς θαλάττης ἀνακαλυφθῆναι, μεῖναι δὲ. τὴν 
Σερβωνίδα λίμνην, εἶτ᾽ ἐκραγῆναι καὶ ταύτην, 
ὥστε ἑλώδη γενέσθαι. ὡς δ᾽ αὕτως καὶ τῆς 
καλουμένης Μοίριδος" λίμνης τοὺς αἰγιαλοὺς 
αἰγιαλοῖς θαλάττης μᾶλλον ἢ ποταμοῦ προσεοι- 
κέναι. τὸ μὲν οὖν ἐπικλύξεσθαί ποτε πολὺ μέρος 
τῶν ἠπείρων ἐπὶ καιρούς τινας καὶ πάλιν ἀνακα- 
λύπτεσθαι δοίη τις ἄν' ὡς δ᾽ αὕτως καὶ τὸ τοῖς 
ἐδάφεσιν ἀνώμαλον εἶναι τὴν γῆν ἅπασαν τὴν νῦν 
ὕφαλον, καθάπερ γε νὴ Δία καὶ τὴν ἔξαλον, 
ἐν ἡ οἰκοῦμεν, τοσαύτας ὁ δεχομένην, ὅσας αὐτὸς 

1 δέ, ΟοΓγαὶβ, ἴον δή. 
2 καλουμένης Μοίριδος, Οογαΐδ, ἴον ᾿Αλμυρίδος. 
8. αἰγιαλοῖς, ΟὈΓΑ18Β ἱηδογύβ, αἰύϑιυ αἰγιαλούς ; Μοίποῖτο ἔο]]ον- 

ἴηρ ; Ο. Μύ]δν, Α. Ψορεὶ, ἀρρσγονίηρ. 
ὁ τε, Μοίῃρκο ἀϑ᾽ϑύθβ, αἴνον τοσαύτας ; Α. ΜΊΠΕΙ Δρργονίηρ. 
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ΘΕΟΘΒΑΡΗΥ, τ.2ς.4. 

16 Ἰαῃάᾶ δὺ ὑπὸ τηουΐϊῇ οὗ {με βδἴϑυ, νν ἢ ἢ 58,0 Υ5 
68} “16 Βγεαβῖβ," δηᾶά ἴῃς ἀεδβογῦ οἵ ϑουγιῃϊα! ; 
ΡΟΥρ5 ἴοο ὑπ ἴειρ]α οὗ Ατωσηοῃ νγἃβ8 ἔΟυσ ΘΟ] ΟΣ 
1.16 5864, υΐ 15. πον βἰζυαϊεα ἰῃ τῃ6 ἰητουοῦ Ὀθοδῃ58 
ὑπο ἢὰβ θδθη δὴ ουϊρουγίηρ οὗ {16 5εὰ. ϑύγαϊο 
σοπ͵]δοΐαγαβ ὑπᾶῦὺ {Π6 οτδο]Ὲ οὗ Ατωσηοη ψ ἢ σοοά 
ΓΟΆΘΟη ᾿δοϑιηδ 80 αἰ ρθη 6 α Δα 80 νν6}}- ΚΟ ἃ5 
ἰς ἰ5 ΕΠ ἢ νὰ οἰζυδϊοα οὐ ὑῃ6 568, 8πα ὑπαὶ 15 
ΡῬγδϑοηΐ ροβί[ἰοη 80 ὙΘΙῪ ἴδ ἴγοιῃ ἴῃ 568 σῖνεβ πὸ " 
ΤΘΔΒΟΠΔΌ]6 Θχρδηδιίου οὗ 115 ρῥγεϑεπῖ αἰςιϊποίϊοη 
δἃπα ἴδλτῃηε ; δῃὰ ὑπαὶ ἰπ δηοϊθηῦ ζηθς Εργρί ννᾶ5 
οονογεα Ὀγ ἴΠ|6 568 ἃ8 8 ν 8ἃ5 ὑῃ6 Ὀορβ δρουΐ Ῥε]υβίυτη, 
Μι. Οαϑίυ, 8πηα [ΔΚὸ ΒΙΓθΟΠΪ5 ; δ 411 ὄνθηΐβ, θυ θῇ 
ἰο-ἄαν, ΘΠ ἴΠ6 581}-1ΔΠη65 ἴῃ Εσγρὶ ᾶύὲ ἀυρ ὕρ, ἴῃς 
Θχοδνδαιϊοηβ ἀῦὰ ἔουηά ἴο οοηΐδίη 58η6 δηᾶ ἔοβϑὶ " -5}6]]5, 
ἃ5 Ὁπουρῇ ἴΠ6 σουπίγΥ Πδα θ6 θη βαρ χηοσροαὰ θεπϑδαὺ 
{6 568 δῃηά 6 ψνῆο]Ὲ τερίοῃ τουπα Μί. (δὶ δμὰ 
1Π6 50-6416 ἃ Οοετῆα ἢδα οποα θεθὴ οονογοᾶ ψ ἢ 
54] νναῦθυ 80 ὑμαῦ [Ὁ οοηποοῖθα ψ ἢ ἴῃς Ου]ῇ οὗ ὑΠε 
Ἀεὰ 8564; δῃᾷ ψθθη τῆς 56ὰ τεῦνεα, [686 ταρίοηβ 
ψγ 66 ἸεΗ Ῥᾶγθ, Ἄχοερὶ ὑῃὰὺ {6 [,ᾳκ διγ)οηῖθ 
γειηδὶ δᾶ ; ἔπη ἢΠ6 ἰΔκ6 4150 Ὀγόϊζα ὑμγουρἢ ἴο {με 
8568, 8Ππ64 Π5 Ὀδοδπηθ ἃ ὕὸρ. [ἢ ἴῃμ6 βϑῃηθ ΨΔΥ, 
Θἰταῖο δαᾶβ, ῃ6 δαδοῆθθ οὗ τἢ6 50-ο41|1δ4 [,ἀἸκα 
ΜοεοΥτῖθ 5 τοῦ ΘΔ ΓΕΒΘΙ]6 56 8-  δο 685 ἴῆδη 
γἱνυ - Δ ηΚ8. Νονν ΟΠ6 ΤὩΔΥ Δατηϊδ ὑπαὶ ἃ στοδὶ ρᾶτὶ 
οὗ τῃε6 σοῃεϊποηΐβ νγὰβ μος σονεγεα ὈΥ νναῖευ ἴον 
σογίδϊη ροτοαβ δπα νγὰβ ὕπθη Ἰοἵν θᾶγῈ δρϑίῃ ; δῃα ἴῃ 
ἴΠ6 βᾶπηθ ΨΑΥ ΟἿ6 ΠΊΔΥ δαάγηϊξ αἷϑο ἐπαῖ {Π6 γγῇ}016 
βυγίαοα οὗὨ {πΠ6 δαῦῦ ον ΒῸ Ιλ Υρεα 15 ἀπόνθῃ, δὖ ὑπ 6 
δοϊϊζοτηῃ οὗ {πε 868, ᾿δὺ ἃ8 νγα τσ δατηϊῦ, οὗ οουγβ6, 
ὑπαὶ ὑπΠ6 ραᾶγὺ οὗ {{|ὸ δαυτἢ ἀῦονα νναΐθυ, οὰ ψ ἢ ο ἢ γα 
Ἰῖνε, 18 βυθεοῦ ἴο 41} {πΠ6 οἤδηραθ τηθηῇοπθα Ὀγ 

1. 886 7. 4. ὅ. 3 Βιγκοί- 61 -Κεοθη. 8,66 17. 1. 8. 
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. 5ΤΒΑΒΟ 

Ἐρατοσθένης εἴρηκε μεταβολάς: ὥστε πρός γε 
τὸν Ξάνθου λόγον οὐδὲν ἂν ἔχοι τις προσφέρειν 
ἄτοπον. 

ὅ. Πρὸς δὲ τὸν Στράτωνα λέγοιτ᾽ ἄν, ὅτι 
πολλῶν αἰτίων ὄντων ἀφεὶς ταῦτα τὰ μὴ ὄντα 
αἰτιᾶται. πρώτην γὰρ αἰτίαν φησίν, ὅτι τῆς 
ἐντὸς θαλάττης καὶ τῆς ἐκτὸς οὐ ταὐτὸν τὸ ἔδαφος 
καὶ ὁ βυθός. πρὸς γὰρ τὸ μετεωρίζεσθαι ταύτην 
καὶ ταπεινοῦσθαι καὶ ἐπικλύζειν τόπους τινὰς καὶ 
ἀναχωρεῖν ἀπ᾽ αὐτῶν οὐ τοῦτό ἐστιν αἴτιον, τὸϊ 
ἄλλα καὶ ἄλλα ἐδάφη τὰ μὲν ταπεινότερα εἶναι 
τὰ δὲ ὑψηλότερα, ἀλλὰ τὸ αὐτὰ τὰ ἐδάφη ποτὲ 
μὲν μετεωρίζεσθαι, ποτὲ δ᾽ αὖ ταπεινοῦσθαι καὶ 
συνεξαίρειν ἢ συνενδιδόναι τὸ πέλαγος" ἐξαρθνὲ 
μὲν γὰρ ἐπικλύσαι ἄν, ταπεινωθὲν δὲ ἀναδράμοι 
ἂν εἰς τὴν ἀρχαίαν κατάστασιν. εἰ γὰρϑ οὕτω, 
δεήσει πλεονασμῷ τῆς θαλάττης αἰφνιδίῳ γενομένῳ 
τὴν ἐπίκλυσιν συμβαίνειν, καθάπερ ἐν ταῖς πλημ- 
μυρίσιν' ἢ ταῖς ἀναβάσεσι τῶν ποταμῶν, τοτὲ 
μὲν ἐπενεχθέντος ἑτέρωθεν, τοτὲ δ᾽ αὐξηθέντος 
τοῦ ὕδατος. ἀλλ᾽ οὔθ᾽ αἱ αὐξήσεις ἀθρόαι καὶ 

3 ᾽ 3 ’ ΨΚ Δ ς ’ 

αἰφνίδιον οἰδαίνονται5 οὔθ᾽ αἱ πλημμυρίδες 
τοσοῦτον ἐπιμένουσι χρόνον, οὐδ᾽ ἄτακτοί εἶσιν, 
οὔτε κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐπικλύζουσι θάλατταν, 

5039 Ψ Μ δ ᾶ2 ,), Ὁ Α 
οὐδ᾽ ὅπου ἔτυχε. λοιπὸν οὖν αἰτιᾶσθαι τὸ ἔδαφος 

1 τό, Οοταὶβ ἰηβογίϑ, Ὀϑίογε ἄλλα καὶ ἄλλα ; Μοΐποῖίκα ἴ0]- 
Ἰοσίηρ ; Ο. Μά]]1οὺ ἀρργονίηνς. 

2 αὐτὰ τά, ϑιογγοίῦ, ἴογ τὰ αὐτά. 
3 διογγοῦῦ ἀο]οίθϑ ὑπ6 οὐχ ἰπβοσίθα ὈΥ Κγϑηιθν Ὀδΐογο οὕτω ; 

Μεΐμοκο, Ο. Μά]]ον, Εουυῖμοσ, ἔο] νην Κι ΓΘ . 
4 ὃν ταῖς πλημμυρίσιν, οἸηϊ (6 ὈΥ {μ0 ὑγρθ-βϑύθεβ πῃ ὑπὸ 

δα θοη οὗ Κυύδιηοσ, δια Ἰοὺ πποογγϑοΐθα ἴῃ ὑπ6 οαϊιϊοῃ οὗ 
Μοίμποκο. δ οἰδαίνονται, Ο. ΜΟΥ, ἴοΣ δύνανται. 
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ΘΕΟΟΒΑΡΗΝΥ, ι. 3. 4- 

Ετγαϊοβιἤθμθϑ Πἰτηβοὶῦ; δπα ὑπμογοίογε, 50 [Ὧν δ5 {Π6 
διυσυϊαεῃῦ οὗ Χδηΐ 68 5 σοῃοογη θα, ὁΠ6 οδηποῦ ὑτίηρ' 
ιρσαϊηϑῦ Ὁ ΔΩΥ οἤάῦρε οὗ Δρϑαγα!ῦν. 

ὅ. Αραϊπβὺ ϑίνγαϊο, ποννανεσ, οὴς τηὶρῃῦ υγρὲ {Πδῖ, 
ΔἸ Πουρἢ ὑπο γα ΔΓΘ ΤΔῊΥ ΓΘΔ] σδιι565 οὗ {π656 σἤδηροδ, 
6 ονθυϊοοκβ ἔπε ἃπα κυρεῖ οδυ565 ὑπαὶ ἄο ποὶ 
Εχἰβῦ; Ὁ Υ ἢδ βᾶγβ ὑπεὶνγ ῬΥΪΔΑΥΥ σδυβα 5 ὑπαὶ {ῃς 
εα8 οὗ ἴπε Μεαϊϊζεισαηεδη ὅδε δηὰᾶ οὗ ἰδ Αἰϊδηϊὶς 
Οὐαδδῃ 816 ποῖ οἡ ὑΠε βᾶπιδ ἰενεὶ, δηά ἐπδὺ ὑπεὶν ἀθρὶῃ 
15. ποῦ πε βϑᾶηθ. Βυΐ 1 τερὶν ὑπαὶ {Π6 οδυβα οὗ {Πς 
τἱβῖηρ δΔηα ἴῃς ΓἈΠΠ|πρ οὗὅὨ {Π6 568, οὗ 115 ἱπυπαάαἰίοη οὗ 
οογαίπ ἰγαοῖβ οὗ οσοπηΐγυ, δηα οὗ ἰΐβ βυρδεαυσηΐ 
γευτειηθηΐ ἔγομ ἔῃ δι, 15 ποῦ ἴο θὲ βουρῃὲ ἔοσ ἱῃ {πῃ 6 
ναιγίηρ Ἰενεῖς οὗ [6 Ρεᾶβ οὗ {με 566, ἴῃ ὑπδῦ ϑοῖηθ 
ΔΤ6 Ἰοννον δηα οὔπεῦβ Ηἰσον, αὐ ἴῃ ἴῃ 6 δεῖ ἐμαὶ τῃς 
μεοας οὗ {πΠ6 566 ἐπειβεῖνοβ ΒΟ) 685 Υἷβε, δηα, οἢ 
16 οἴαὺ ᾿δῃηά, βουῃθυῦ 65 βίη, δηα ἰῃ ἴῃς δοὺς ὑΠδὶ 
ἴῃ: 568 Υ͵δ65 ΟἹ γεοδαδβ Δ]οὴρ ψ ἢ 1ϊ5 "6 α5 ; Ὁ ψ ἤδη 
ἴῃς 568 ἰ5 ᾿ΠΠδα ὑρ, [Ὁ Ψ}}} ονεγῆον, δὰ ἤθη 10 ἰ5 
Ιονογοά, ἰδ ν}] συ 546 ἴο ἰἴ5 ἔουτηθῦ αν ]. Ἱπαεεᾶ, 
1 ναὶ ϑίγαϊο 58 ὺ85 185 ἔσιιθ, ἔθη ὑΠπΠῸ ονετῆονν ν]}] 
ΠΟΟΟΒΒΑΥΥ [Ὁ]]ον ΘΝΟΥΥ 80 66Ἃ}6ἢ ἰποῦεᾶδε ἱὰ ἰ[ῃς 
νοϊυμης οὗ {Π6 568 ; ἴοῦ ἱπβΐδηςε, δ ὄνεῦν Πρ {146 
οὗ {πε 868 οὐ Ψῇθπμν ον {Π6 γἵνευθ ἀγα δὺ ὑπεὶν βοοά--- 
πῃ ὑπῸ οπα ο86 {πὸ ναῖε πανίηρ θη Ὀτουρῃΐ ἴῃ 
ἔγοτῃ οἴμεν ρμαγίβ οὗ ὑΠ6 868, ἱπ [6 οΟΥΠΟΥ οᾶδὲ {ΠῸ 
νοϊυσας οὗ νναῖδὺ μανίηρ Ὀδ θη ἱπογθαϑεα, Βυῦ πεῖ Υ 
4ο ἴδε ἱπογῦδαβθϑ ἔγοιη ἴΠ6 Τἤνεῦβ σοη6 ΟἹ 4}} δ ἴῃς 
5812 6 τηθ ἃπα βυ 6}6}}} 8Πα {Π}}ὺ8 οδυ8ε ἃ 56] ηρ οὗ 
ἴῃς 568, Ποὺ ὅὯο {πες 1465 ρεγϑβιϑὺ Ἰοῃρ που ρὴ ἴο ἀο 50 
(ΠΕ τὰ ποῦ ἱγγερι αν, εἰ 67), ΠΟΥ ἄο ὑπ ν οδιι56 
ἱπυπάδιομβ οἰ Πα ν οὐ ἴΠς Μραϊϊουγδθϑδη 8568 οὐ Δηγ- 
ψ οΥα 6]56δ. ἸΤΠογείοσγο, ἰΐ Γγοιηδίη5 [ὉΓ ἃ ἴο πα {}|6 
σϑιι56 ἰῃ ὑΠ6 ἤοον οὗ {Π6 568, εἰ οΥ [Πα ψ σἢ υηάοτ- 
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5Τ᾽ΠΑΒΟ 

ΓῚ Α μὲ ’ φ [2 ἉἋ 9 

ἡ τὸ τῇ θαλάττῃ ὑποκείμενον ἢ τὸ ἐπικλυζόμενον, 
ζω λ»σ 3 λῚ 3 

μᾶλλον δὲ τὸ ὕφαλον. πολὺ γὰρ εὐκινητότερον 
Ἁ ’ ’ “ Ἁ καὶ μεταβολὰς θάττους δέξασθαι δυνάμενον τὸ 

ἔνυγρον" καὶ γὰρ τὸ πνευματικὸν τὸ πάντων τῶν 
[4 Ν ’ 3 δε 3 3 4 Ψ 

τοιούτων αἴτιον πλέον ἐνταῦθα. ἀλλ᾽, ὡς ἔφην, 
τῶν τοιούτων ἀπεργαστικόν ἐστι παθῶν τὸ αὐτὰ 

Ἁ 1 Σ.Σ Φ Ἁ Ἃ 9 [4 θ Ἁ δὲ ς ’ τὰ" ἐδάφη ποτὲ μὲν ἐξαίρεσ αι ποτὲ δὲ ὑφίζησιν 
λαμβάνειν, οὐ τὸ τὰ μὲν εἶναι ὑψηλὰ τὰ δὲ ἧττον" 
ὁ δὲ τοῦτο λαμβάνει, νομίζων ὅπερ ἐπὶ τῶν 
ποταμῶν συμβαίνει, τοῦτο καὶ ἐπὶ τῆς θαλάττης 

ξ΄ ΄-“ Ἁ Υ͂ 

ἀπαντᾶν, τὸ ἀπὸ τῶν μετεώρων τόπων εἶναι τὴν 
ἴων ΄ὰ Ά 

ῥύσιν. οὐδὲ γὰρ ἂν τοῦ κατὰ Βυζάντιον ῥοῦ τὸ 
ἔδαφος ἡτιᾶτο, λέγων ὑψηλότερον τὸ τοῦ Εὐξείνου 
ἢ τὸ τῆς Προποντίδος καὶ τοῦ ἑξῆς πελάγους, ἅμα 
καὶ αἰτίαν προστιθείς ἀπὸ γὰρ τῆς ἰλύος τῆς 
ἀπὸ τῶν ποταμῶν καταφερομένης πληροῦσθαι 
τὸν βυθὸν καὶ βραχὺν γίνεσθαι, διὰ τοῦτο δὲ καὶ 

΄ ’ 

ῥεῖν εἰς τὰ ἐκτός. τὸν δ᾽ αὐτὸν λόγον καὶ ἐπὶ τὴν 
ἡμετέραν θάλατταν σύμπασαν μεταφέρει πρὸς 
τὴν ἐκτός, ὡς καὶ ταύτης μετεωρότερον τοὔδαφος 

ον »Ἵ ον 

ποιούσης τοῦ ὑποκειμένου τῷ ᾿Ατλαντικῷ πελάγει" 
καὶ γὰρ αὕτη ἐκ πολλῶν ποταμῶν πληροῦται, 
καὶ τὴν ὑποστάθμην τῆς ἰλύος δέχεται τὴν ἀνά- 
λογον. ἐχρῆν οὖν καὶ τὸν εἴσρουν ὅμοιον γίνεσθαι 

“ Ἁ ’ Ἁ Ὶ ᾿, Ἁ Ἁ 

τῷ κατὰ Βυζάντιον τὸν κατὰ Στήλας καὶ τὴν 
Κάλπην. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἐῶ' ἐροῦσι γὰρ κἀκεῖ 

1 αὐτὰ τά, διοτιτοῖῦ ταβίοτοβ, ὑῃθ τοδάϊης οὗ ἰἰὸ Μ55., 
αϑαϊηδβὺ {Ππ6 τὰ αὐτά οἵ ΟὐοΓὰϊβ δηᾶ βυρβοαυδηΐ οαϊίοτ. 

1 ΤΏς Βοοκ οὗ ΑἸὈταϊίαγ. ὅ3Ξ66 8. ὅ. ὅ. 
3 ΤΉδι ἰ8, {π6 ουγγοηῦ οὗ ΐ6 Μοαιϊϊοτγαποδὴ δθουϊὰ Ὀ6 

ὑονδγῆ (6 ΑὐἹαπίϊς υδὺ 85 ὑμαὺ οὗ 86 Επχὶπο ἰ8 ἱοναγὰ 
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ΘΕΟΟΠΑΡΗΥ, ι. 3. ς 

ἰΐ65 εἰ6 βδεὰ οὐ ἐιαῦ ψ]ἶο}} ἰς τοι ρογαυῖγ ἢοοάοα, θὺὶ 
ῬΥΘΙΡΥΔΟΙΥ {ΠπῸ βυιθυνανίπο ἤρου. Εον {Π|6 ἤοον ὑπαὶ ἰ5 
βαϊυγαῖοα νυ ἢ νναῖθυ ἰ8 ΤᾺΥ ποτα ΘΑ γ Ἰηονθαὰ δηα ἰς 
᾿ΐδ 6 ἴο πᾶάδυρο πιοτὸ βδυάάδη οἤδηροβ; ἴον {Π|6 δὶγ- 
οἰδιηθηὶ, νη ἢ ἰ5 {ἰπ6 υἱτὶπιαῖο οαιβ6 οὗ 41} βυοὴ 
ΟΟΟΌΡΓΘΉΟ65, ἰ8 σγεαῖον ὑποτο. Βυὺ, 88 1 ἤἴδνε δἰὰ, 
1})6 ἱτηγηδαϊαϊα οδυδα οὗ βιιοῖλ ΟΟΟΌΣΡ ΠΟ 685 ἰ5 ἐμαὶ ἴῃς 
Ρφάς οὗἉ ὑξπ6 568 ὑἰθιλβοῖνοβ ἀγα βοπηοίϊηθβ οἰοναιϊθα 
δα βοῃηεϊί ηιεβ ὉΠάΘΡῸ ἃ βου ϊηρ ργόσαβ5, δα ποῖ 
ὑπαὶ βοιπὲ οὗ ὑπ "ες ἀγὸ ἰῇ, ψ ἢ ]Ὲ οὔ β ἄγὰ 1685 
80. βϑϑιγαῖο, ἢοννενθῦ, ἀβϑυσηθ ὑπὶ8, θε]] νης ὑἱιαὶ 
νας ΠΔΡΡΘΠΒ ἴῃ {ἰ6 οα86 οὗ Υἱνεὺβ ΟσΟ. 5 4150 ἰῃ {16 
οᾶ56 οὗ ὑππε 568, μΔΏΕΎ, ὑἰαὶ 1116 ἤονν ἰδ δυνὰν ἔγουη 
{πὸ εἰ χὶὶ ρ]δοθβ; οὐδοῦνίβα, 6 νουϊὰ ποὺ ἰνᾶνὲ 
βυρμεδβίθα ἐπαὺ ὑ}Ὲ "δὰ ἰ8 [π6 σδιιβὸ οὗ {6 ουγγοηὺῦ δὲ 
ΒγΖαηίίυμι, βαγίης ὑπαὶ {πὸ υεὰ οὗ πε Επχίης ἰς 
σίου ὑπδὴ {Ππ|ὺ οὗ ἴῃς Ρτοροῃηὶὶς ἀπὰ }6 βθὰ ποχῖ 
αἴεν της Ῥγοροινῖϊθ, ἀμὰ αἱ {πε βδης {ἰπι6 δααὶης 
16 ΓδΆβΟΏ, ὨδΙΉΟΪΥ, ὑαὺ {Π6 ἀδεμβ οὗ ὑπ Ευχί ἢ 8 δΥΘ 
μεΐης δε ρ Ὀγ ἔἰα υυὰ ν᾽] ο ἰ8 οδυγὶοα ἀόνῃ 
ἔγομπι {6 τἰνθῦβ, δηα τὸ Ἰγδοογηλης 54] ]ονν, ἀπα ὑἰιαῖ, 
οἡ ἐἰνὶ δοοουπῖ, {Π|6 συτγεηῦ ἰβ οαἴναντα. Ηδς Δρρὶϊα8 
τῆς 58ῃ)6 γραβοηΐπρ ἴοὸ ὑῃς Μεαϊϊευταθθδὴ ὅ68 8ἃ5 ἃ 
ψ ἢ οἿ]ε 85. σομηρδγεὰ ἱτἢ 6 Αὐϊδηϊὶς Οοδδῃ, βίης, 
πῃ Πὶβ ορὶπίοη, π6 Μεαϊϊζονυγδηδδη 868 ἰβ τη κίηρ ἰΐ8 
υεὰ Ἰυΐχῆον ὑἡπδὴ ὑπαῦ νυ ον 1165 θοπθδῖῃ ἴῃς Αὐϊδμπιὶς 
Οὐοεδη; ἴου ὑῃες Μεαϊϊουτδῆθδη ὅθα, ἴοο, ἰ5 εὶῃς 
δ|]εα ιν» ν»}Ὁ}} 5:10 ΤᾺΟΩλ ἸΠΔῺΥ γίνθυβ, πα ἰ8 γθοθὶνὶπρ; 
ἃ ἀοροϑὶϊ οὗ τα εἰμι αν ἴοὸ τπαὶ οὗ πε Ευχίπε 8568. 
11 8ῃουϊ]ὰ «50 ὲ ἴτε, ἴθι, ὑπῶὶ {πὲ ἱμῆονν αὖ τἰῃ 6 
ῬΠΠαῖβ δὰ Οα]ρεὶ ἰ8 βἰγηαν ἴο ἴῃ6 ἱπῆον δἱ 
Βγσδηῃτίυν.5 Βυΐ 1 μὲ88 ὑπιὶς ρμοϊῃῦ ὈΥ, ἴο Ὁ ρθορὶβ 

ὑ6 Αθρϑδῃ, ἀπὰ {1160 διποιμῦ οὗἨ {110 ὕνο ἰὔἔονβ βἰιοι!ὰ ὑθ 
Ριοροτιϊοιαὶ ἴο 00 ἀθροβὲϊβ γϑοοὶνβὰ. 
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5ΤΒΑΒΟ 

ἴω 4 [ο ς Ν [οὶ 3 
τοῦτο συμβαίνειν, περισπᾶσθαι δὲ ὑπὸ τῶν ἀμπώ- 
τεων καὶ τῶν πλημμυρίδων καὶ ἐπικρύπτεσθαι. 

6. ᾽᾿Εκεῖνο δὲ πυνθάνομαι, -τί ἐκώλυε, πρὶν 
ἀνεῳγέναι τὸ στόμα τὸ κατὰ Βυζάντιον, ταπεινό- 
τερον ὃν τὸ τοῦ Εὐξείνον ἔδαφος τοῦ τῆς Προ- 
ποντίδος καὶ τῆς ἑξῆς θαλάττης πληρωθῆναι 
ὑπὸ τῶν ποταμῶν, εἴτε θάλατταν οὖσαν καὶ 

[ ’ ’ὔ “". ’ :] πρότερον εἴτε λίμνην μείξω τῆς Μαιώτιδος; εἰ 
γὰρ τοῦτο συγχωροῖτο, προσερήσομαι καὶ τοῦτο" 
ἄἂρά γε ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ὕδατος ἐκείνου καὶ τοῦ 
τῆς Προποντίδος οὐχ οὕτως εἶχεν, ὥστε, μέχρι 
μὲν ἡ αὐτὴ ἦν, μὴ βιάξεσθαι πρὸς ἔκρυσιν διὰ 
τὴν ἐξ ἴσης ἀντέρεισιν καὶ θλῖψιν, ἐπειδὴ δὲ 
φ ’ Φ 3 ’ ᾽ὔ ν 3 ζο. ὑπερεπόλασεν ἡ ἐντός, βιάσασθαι καὶ ἀπερᾶσαι 

ἃ ᾽ 3 Ν ’ὔ’ [4 ’ἤ’ ν τὸ πλεονάζον" ἐκ δὲ τούτου γενέσθαι σύρρουν τὸ 
3 ’ὔ »“Ἄ,. ’ Ἁ Α 9 κ᾿ 3 ’ ἔξω πέλαγος τῷ ἐντός, καὶ τὴν αὐτὴν ἐπιφάνειαν 
ἐκείνῳ λαβεῖν, εἴτε θαλαττίῳ εἴτε λιμναίῳ μὲν 
πρότερον ὄντι, θαλαττίῳ δὲ ὕστερον, διὰ τὴν μίξιν 
καὶ τὴν ἐπικράτειαν; εἰ γὰρ καὶ τοῦτο δώσουσιν, 
ἡ μὲν ἔκρυσις οὐκ ἂν κωλύοιτο ἡ νῦν, οὐκ ἀπὸ 
ὑπερτέρου δὲ ἐδάφους οὐδὲ ἐπικλινοῦς, ὅπερ ἠξίου 
Στράτων. 

Ἰ. Ταῦτα δὲ δεῖ μεταφέρειν καὶ ἐπὶ τὴν ὅλην 
Ἁ 9. ς κα 7 , ν 9 4. 9 “ 

τὴν καθ᾽ ἡμᾶς θάλατταν καὶ τὴν ἐκτὸς, μὴ ἐν τοῖς 
ὃ ̓’ δ. το “ 3 ἣ 4Ψ “ ὴ 5. » ἐδάφεσι καὶ ταῖς ἐπικλίσεσιν αὐτῶν τὴν αἰτίαν 

ἊΝ ΄ὰ Ὁ 

τοῦ ἔκρου τιθεμένους, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ποταμοῖς" ἐπεὶ 

1 δεῖ, ΟοΥγαὶβ ἱπβοεὶβ Οἀγοβκιυγά, Μοίησρϊο, ἘοΥ ίροσυ, 
θάυποι- ΜΌΏΠ|ΟΥ, ο]ονίηρ ; Α. νοροὶ, ἴ., Καγϑοι, δρργονῖηρ. 
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ΟΘΕΟΟΒΑΡΗΤΥ, :. 3. 5--Ὁ 

Ψ1] 880 ὑπαῦ ὑπ6 βᾶῖης {πίηρ 065 ὁσοῦν ἰδγα, θυΐ 
{πᾶῦ π6 ἱπῆον 18 Ἰοβὺ ἰὴ ὑμ6 6} δηὰᾶ ἢἤον οὗ ὑπε 
[1465 ἀπὰ ἴππι5 Ἔβοᾶρθβ ορβεουνδίίοη, 

6. Βυΐ νῆδῖ [ ψ]βἢ ἴο ᾿δᾶσῃ 15 ὑΠ15 : βυρροδβίηρ {ΠῈ 
μεα οὔτδμε Ἑυχίης ὅεδ ννᾶ5 Ιονευ ἶ ἴδῃ ὑπαὶ οὗ τΠ6 ῥτο- 
Ῥομεΐβ δπὰ οἵ ἴπε 566 ποχὺ ἴον ἴῃς Ῥχοροι 8 εἴ γα 
1π6 ορεοπίηρ οὗ ἴδε ουϊεῖ αὖ ΒγΖαπίίτωα, ν μὰὺ ψγ85 
ὑΠπότὰ τὸ ργανεηῦ ἴΠς Επχίης ἴσοι θείην 16 ἃρ ὈΥῪ 
{ΠπΠ6Ὸ τίνεγθ, νοῦ πον Ὁ νγᾶ8 ργΓΘν] ΟΌ ΒΥ ἃ 8568 ΟΥ̓ ΤΙΩΘΓΕΪΥῪ 
ἃ 146 στεοαῖον [πῃ [6 Μδρθοῦϊβῦ [Ὁ {Π158 ροϊηῦ ))8 
σομοσάεα, πε 1 58}4}} σὸ οἢ ἴο δὶς {Π18 αιιδβῦϊοη 
ἴοο : [5 1Ὁ ποῦ ἴσια ὑπμαῦ {Π|ὶ νναΐθυ-Ἰ ἐνε]5 οὗ ἴμπεῈ Ευχὶηθ 
ἀηά ἴῃς Ῥγοροῃ δ ψ γα βο}} ὑμαΐ, 50 Ἰοὴρ 85 ὕππῈ Ὺ 
γειηδί θα 16 βϑῖηθ, ἵπεγα σου] μὲ πὸ βἰγαϊηίηρ' ἴου 
8}. ουϊῆον, ἴον {Π6 γεάβοῃ {Ππδὖ ταβϑἰβίδησθ δΔηα ὈΥΘΒΒΌ 16 
ψψΈγῈ δαυλὶ], Ρὰΐ παῖ, 88 8000 ἃ8 πε ἱπῆθὺ 568 
Γοδομαα ἃ ὨίρησΡ]ενεὶ, ἰῦ βεῦ ὉΡ ἃ βίγαΐῃ δηὰ ἀἰβομπαῦρθα 
ἰϊθ8 ἜἘχοθϑβ ναῖε ' Απᾶ ἰβ ποὺ {Π|5 ἴῃ6 γϑᾶβοῃ ΨῈΥ 
[Π6 ουΐεῖ 868 βδοδίηὴθ Ἵοοηῆπδηῦ ννἱῦ ὑἢς ἱπηθὺ 568 
δα ψ Ὧν ἰΐ ἀβϑυμηθα {116 βᾶτηθ 1δν 6] 85 ἢ 6 'ΠΠΘΥ 568--- 
γΘρδγ]685 οὗ σ παῖμον ἴΠς ἸαΌΓΟΥ νγὰ5 ΟΥ̓ ΘῚ Π4}}γ ἃ 568 
ΟΥ̓ ΟΠ66 ἃ ἰαἸκα δῃᾷ ]Ἰαῦδν ἃ 568---ϑ ΩΡ} Ὀεοδαβα οὗ 105 
τηϊηρ] ηρ νἱ ἢ {Π6 ἱπη ον 8εὰ δηα ργδνδί]ηρ ονον ἴὖ 
Ἐογ ἰδ {Π|5 ροϊπὺ θὲ ρταηϊθα ἃ5. νγ)6}} ἂβ {16 βυβῖ, {ΠῈ 
ουϊῆονν ἰμαὺ πον ἴδε ρἷδοα ψουἹᾶ ρὸ οἡ 7υϑὺ ὑΠ6 
βᾶγαθ, μαὺ Ὁ νου] ποῖ θὲ ἄννᾶὺ ἤτοι ἃ ῃσῆεν 568- 6 ά, 
ΟΥ ἴγομῃ ἃ 8]ορίηρ' ὁΠ6, 85 ϑἴγαϊο οοῃηΐεπαβά. 

7. Νον νὰ πηυϑὺ ἈΡΡΙΥῪ ὑπδβὲ ρῥυίποῖρ]ε5 ἴο ὑπ6 
γνΠ0}16 οὗ {πὸ Μεαϊϊογγαποδη ὅδα δηᾶ ἴο ἴῃς Αὐ]δμῖὶς 
Οὐοεθδη, ἤπάϊηρ 6 οδυβα οὗ ἴμ6 ουϊῆον ποὶ 
ἴῃ ὑπεῖγρ θεά5, μοῦ 'ἰπ {Π6 βἱορίῃρ οἵ {πεῖν μεάβ, 
"αῦ ἴῃ {πε γίνεσβ. ΕῸΣ δοοοσαϊηρ ἴο ϑίγαϊο δῃὰ 

1. ϑίγσαρο 88 δϑβυμηθᾶ (8 4 ργϑοθᾶϊῃρ) ὑπαῦὺ ὑμ6 Ὀθα ννᾶϑ 
Βίρδου. 
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5ΤΠΑΒΟ 

3 3 ’ἤ 9 3 ’ 30. 3 Ἁ Ψ. “ οὐκ ἀπίθανον κατ᾽ αὐτούς, οὐδ᾽ εἰ τὴν ὅλην θά- 
λατταν τὴν ἡμετέραν λίμνην πρότερον εἶναι 
συνέβαινε, πληρουμένην ὑπὸ τῶν ποταμῶν, ἐπι- 

, 3 ΄-“ ΝΜ , “ Ἁ ΄ πολάσασαν ἐκπεσεῖν ἔξω διὰ τῶν κατὰ Στήλας 
στενῶν, ὡς ἐκ καταράκτον' ἐπαυξομένην δ᾽ ἀεὶ 

Ν ΜᾺ ,» 1 ᾿ ,ὕ ΄, καὶ μᾶλλον ἐκείνην! τὴν θάλατταν σύρρουν 
3 “Ἂ ΄»“ἃ ΄»“" γενέσθαι ὑπ᾽ αὐτῆς τῷ χρόνῳ καὶ συνδραμεῖν εἰς 

μίαν ἐπιφάνειαν, ἐκθαλαττωθῆναι δὲ ταύτην 2 διὰ 
τὴν ἐπικράτειαν. οὐ φυσικὸν δ᾽ ὅλως τὸ 38 τοῖς 
ποταμοῖς εἰκάζειν τὴν θάλατταν: οἱ μὲν γὰρ 
φέρονται κατὰ ἐπικλινὲς ῥεῖθρον, ἡ δὲ ἀκλινὴς 
ἕστηκεν. οἱ δὲ πορθμοὶ ῥευματίξονται κατ᾽ ἄλλον 

’ ἴον τ ἴον 

τρόπον, οὐ διὰ τὸ τὴν ἰλὺν τὴν ἐκ τῶν ποταμῶν 
προσχοῦν τὸν τοῦ πελάγους βυθόν. ἡ γὰρ 

’ 

πρόσχωσις περὶ αὐτὰ συνίσταται τὰ στόματα 
τῶν ποταμῶν, οἷον περὶ μὲν τὰ τοῦ Ἴστρου τὰ 

[οἷ . 

λεγόμενα Στήθη καὶ ἡ Σκυθῶν ἐρημία καὶ ὁ 
Σαλμυδησσός, καὶ ἄλλων χειμάρρων συνεργούντων 
πρὸς τοῦτο, περὶ δὲ τὰ τοῦ Φάσιδος ἡ Κολχικὴ 
παραλία, δίαμμος καὶ ταπεινὴ καὶ μαλακὴ οὖσα, 
περὶ δὲ τὸν Θερμώδοντα καὶ τὸν Ἶριν ὅλη Θεμί- 
σκυρα, τὸ τῶν ᾿Αμαζόνων πεδίον, καὶ τῆς Σιδηνῆς 

Ν ’ Φ Ν ν᾿ ΔΝ [οὶ Ν Ψ τὸ πλέον" οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἅπαντες 
γὰρ μιμοῦνται τὸν Νεῖλον, ἐξηπειροῦντες τὸν πρὸ 
αὐτῶν πόρον, οἱ μὲν μᾶλλον, οἱ δὲ ἧττον: ἧττον 

φ Α Ἁ ’ἢὌ Ἁ ’ [ο μὲν οἱ μὴ πολλὴν καταφέροντες τὴν ἰλύν, μᾶλλον 
φ 

δὲ οἱ πολλήν τε καὶ μαλακόγειον χώραν ἐπιόντες 
καὶ χειμάρρους δεχόμενοι πολλούς, ὧν ἐστι καὶ 

1 ἐκείνην, ἘοΓΡὈΐζοῦ ἰηδοσίβ. 
2 ταύτην, ἘΌΓΌΙΖΟΡ ἰηϑογίβ; ἱπιργονίπῷ οὐ Οτοβκυγα᾽ 

ἐκείνην. 
5. χό, ΟοΓδίβ, ἴου οὔτε ; ἀτοβκυτγά, Μοίμποκο, ΒΟΥ μοι, ἔο! ον - 

ἴῃς ; Ο. ΜΕΠ1ΟΡ δρργονίηρ. 
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ΟΕΟΟΟΒΑΡΗΝΥ, :. 5.7 

Εταϊοβίμοιιθβ, [Ὁ 15 ποῦ ᾿πργορα}]α ὑΠδῦ Οοὐν ψΠο]6 
Μεαϊτουσδθθδη ὅδθα (οενθὴ στδηϊίηρ ἰῃαὶ ἴῃ ἴΌΣΤΩΘΥ 
ὑἰτη65 1Ὁ νψὰ5 ἃ 14Κ6) θεοδίηβ βοοάδα ὑγ {Π|ὲ γίνϑιβ, 
ονθυῆονεα, πα ρουγεαὰ [18 νγαΐευβ ουὖὐ ὑῃγοιρῃ {Π6 
ὨΔΙΓΟΥΘΒ αὖ ἴῃ6 ΡῚΠ]ΔΓΒ 85 ΟΥΟΡ ἃ ψαϊουδ}} : δηᾶ ἰδδῖ 
1ηΠ6 Αὐϊἰδπῖϊας Οοδδῃ, ϑνο ]Θὴ ΘΥΘΥΓ ΤΟΥ δηα ΠΊΟΓ6, 
γγ)85 ἤη41}]γΥ τηδάδ οοπβασηΐ Ὀγ ἰδ, δπα υπϊεα νυ ἱϊῃ 0 
ΟὨ ΟἿΘ 568-ἰ6ν 6]; δηᾶ ὑμπαῖ τπὺ5 ἴῃῇ6 ΜεαιτουυΆ δ 
Ὀαϑὶη νγ85 ζυτηθα ἰηΐο ἃ 8ε8 "δοδυϑαε ὑῃ6 Αὐαηῖϊὶς 
Ργαναι θα ονοῦ ᾿ὑ. [Ὁ 15 ψὑν»Ο]]Υ οοηΐγαγυ ἴο ρἢγϑίςδὶ 
βαοΐθῃςθ, μούνονοὺ, ἴο ΠΚοὴ {Π6 568 ἴο Υἶνοῖβ ; [9 Ὺ τῃ6 
ΝΟΥ. ΔΙῸ οδΥτοα ἀονῃ ἃ β]ορίηῃρ οουῦβε, ΠΏ οΓΘ 85 
{Π6 868 [88 0 βῖορε. Βαΐ {πΠ6 ουχτοηῦ ἐπγουῃ τἢς 
βίγαὶῦβ ἴα δοσοιηϊεδα ἴῸΓ ΕΥ̓ δηοῦθου ῥγϊποῖρ]θ, δηα ἰ5 ποῦ 
ἀπε ἴο ὑμ6 ἔδοι ὑπαῦ {πὸ τηυα οαντθα ἄονῃ Ὀγ ὑμ6 
Εν 8 5115 ρ πε ἀδερ8 οὗ ὑῃε 8εὰᾶΔ:. ἘῸγ {158 βι1πἰπρ; 
ἊΡ ΟΟΟΌΓΒ ΟἾΪΥ αὖ ἴΠ6 νΘΥῪ τηουΐῃ5 οὗὨ [ῃς τίνϑυβ, 88 
ἴου δβχδιρ]α ἴΠ6 580-04]1εα “Βγεαβίβ" δ ἴπ6 τηουΐῃ 
οὗ {Π6 οἴδν, ἴῃς ϑογυίδη ἀδβεγῖ, ἀπα ϑδ]τηγά 68β8ι8--- 
ποῖα οὐπον νἱο]δηῦ βἔγεδυηβ α80 οοηἰεραΐα ἴο [15 
ταϑυϊῦ ; δηᾶ, δὶ ῃ6 τηουΐῃβ οὗ πὸ Ρἢδϑὶς, {πΠ6 (ο]σ δ ῃ 
Βθδβθοδγα, ψ ῃ οἢ 15 βδηαν, Ἰον-᾿γὶπρ δηα 50" ; 8η6, αἵ 
ὑΠ6 τηοὰυΐῃβ οὗ ᾽ἴῃΠ6 Τπουιηοάοῃ δηα τῆς [τ΄ἷβ, ὑῃ6 
ψ ο0]6 οὗἔἩἉ ΤἩομηΐίβογτα, ὑπαὶ ρῥἱδίηῃ οὗ ὕπΠεῈ ΑμλᾶΖοῃβ, 
δῃα ἴῃς χηοβὺ οὗ δίάεπε. Τὴδ βαχὴθ 18 ἔσῃ οὗ ἱῃς 
ΟΥΒΘΙ γίνου αἶβο; ἴου ΠΥ 4}] ἰτηϊϊαῖα ἴῃ6 ΝΙ]Ὲ ἴῃ 
μδ΄ ὕπεγ Κααρ οοηνοσζίηρ 6 σμδπη6ὶ ᾿πδὺ ἴῃ ἔγοηΐ 
οὗ ἴπδῖὰ ἰηἴο ἰᾶηα, ϑοχης ἴο ἃ στεαΐευ δῃηα οὔπϑυβ ἴο ἃ 
]ε85 Ἄχίεηϊ ; ἴο ἃ 1655 δχίθδηϊ ἴῃοβα ἐμδὺ ἀο ποῖ τη 
ἄοννῃ τλποἢ τημα, Ρυὺ ἴο ἃ σγοαῖου εχἰθηῦ ἴποβς ὑδαὶ 
ἤον ἴον ἃ φιεαὶ ἀϊδῖδποα ὑΠγου ἢ ἃ οουητγν 1 ἃ βοῦν 
501] ἀῃὰ ἢᾶνα τϑην ἰουγθηΐϊβ 88 ὑΥἹρυΐϊατῖθβ. Τὸ τῃ8 

1 ὴ ρᾶρὲ 181] ϑίγαρο 888 τοϊοσγοα ἴο δίγαϊο 88 “086 
Ῥγϑίοἰϑῦ.᾽» 
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[οὶ ’ 3 

ὁ Πύραμος ὁ τῇ Κιλικίᾳ πολὺ μέρος προσθείς, ἐφ 
οὗ καὶ λόγιον ἐκπέπτωκέ τι τοιοῦτον" 

ἔσσεται ἐσσομένοις, ὅτε Πύραμος ἀργυροδίνης 1 
ἠϊόνα προχόων 2 ἱερὴν ἐς Κύπρον ἵκηται. 

ἐκ μέσων γὰρ τῶν τῆς Καταονίας πεδίων ἐνεχθεὶς 
πλωτὸς καὶ διεκπαισάμενος διὰ τῶν τοῦ Ταύρου 
στενῶν εἰς τὴν Κιλικίαν ἐκδίδωσιν εἰς τὸν πρὸ 
ταύτης τε καὶ τῆς Κύπρου πόρον. 

8. Αἴτιον δὲ τοῦ μὴ φθάνειν τὴν χοῦν εἰς τὸ 
πέλαγος προϊοῦσαν τὴν ὑπὸ τῶν ποταμῶν κατα- 
φερομένην τὸ τὴν θάλατταν ἀνακόπτειν αὐτὴν 
εἰς τοὐπίσω, παλιρροοῦσαν φύσει. ἔοικε γὰρ τοῖς 
ζῴοις, καὶ καθάπερ ἐκεῖνα συνεχῶς ἀναπνεῖ τε 
καὶ ἐκπνεῖ, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ αὐτὴ ἐξ αὑτῆς 
τε καὶ εἰς ἑαυτὴν συνεχῶς παλινδρομικήν τινα 
κινουμένη κίνησιν. δῆλον δὲ τῷ ἐπὶ τοῦ αἰγιαλοῦ 
ἑστῶτι κατὰ τὴν κυμάτωσιν' ἅμα γὰρ κλύζονται 
οἱ πόδες καὶ γυμνοῦνται καὶ πάλιν κλύζονται, 
καὶ τοῦτο συνεχῶς. τῷ δὲ κλύδωνι καὶ κῦμα 
ἐπιτρέχει, ὅ,, κἂν γαληνότατον ἦ, ἐπιφερόμενον 
ἔχει τινὰ βίαν πλείω, καὶ ἀπορρίπτει πᾶν τὸ 
ἀλλότριον εἰς τὴν γῆν, 

πολλὸν δὲ παρὲξ ἅλα φῦκος ἔχεν. (1,9. 1) 

μᾶλλον μὲν οὖν ἐν ἀνέμῳ συμβαίνει τοῦτο, ἀλλὰ 

1 ἀργυροδίνης, ΜοΐΠΕῖκΘ, ἔοΓ εὐρυοδίνης ; Ο. ΜΊΠ16ν, [.. ἸζΑγβοσ, 
δΡΡυονίηρ. 2 προχόων, ϑιογγοῦῦ, ἴογ προχέων. 

δῆλον, Οδβδιθοι, ἴου δηλοῖ; δ ΘΌΘΗΚΘΘΒ, Οογαΐβ, Μοίποϊκο, 
ἘοΥθίρον, Το] οννίηρ ; Ο. Μά], 1,, Καγβοῦ, ἀρργονίησ. 

4 ὅ, ΟΔβδιθοη ἰμβογίθ, αἴθ ἐπιτρέχει; Οτοβίτυγά, Μρίποῖςο, 
ἘοΡΡί ον, ἔο]οννίηρ ; Οοταίβ, Ο, ΜΆ]]6ν, ἀρργονίη. 
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ΟΘΕΟΟΘΟΒΑΡΗΥ, :. 3. γ-8 

ἰαϊῖεν οΪα85 ὈθΙοηρθ πε Ῥγγδιηιβ, ψ ]ο}] ἢδ5 δααθα 
τὴ ἢ απ ἴο ΟἸ]οῖα, δηα 1ὖ 15 ἴο {Π15 ἰδοὺ ὑπαὶ τῃ6 
Το] ονν προ ΟΥ̓Δ .]6 τεε β: “ Μεη {μᾶὺ ἃγὰ γεὺ ἴο Ὀς 
Ὑ111 ἐχρθυίθηος ἐπὶ δῇ ἴῃς ὕλπη6 ἤθη ἴπθ Ῥυγδγηιϑ 
οὗ {Π 5] ν ΥῪ Ἔα 6165 588] 5110 ἅΡ 1ἴ5 βδδογεα 568- θοῇ 
δΔηα οοὴθ ἴο Οὐρτυβ. Τῃδ Ῥυγγδιημβ, τηδίηρ ἰὑβ 
σου86 85 ἃ πᾶνὶρα}}}]6 βίγααῃ ἔγοτη πε γχηϊαϑὺ οὗ ὑπ6 
ὈΪαὶη5 οἵ (δϊδοηία, πα μθη Ὀγδακίηρ ἃ ραβϑᾶρε [ῸΓ 
1561 1πῖο ΟἸ]ΠἸοῖα ὑπτοιρὴ με ροῦροβ οὗ [Π6 Ταιγοβ 
Μουῃηϊΐαίη8, εγηρύΐεβ ἱμἴο {116 βὑγαὶν ὑΠπὺ 1165 θεῦνν θἢ 
ΟΠ: οΐα δπα γρυυβ. 

8. Νον {ἴΠ6 γεάβοῃ ψῃγ ἴπὸ δ᾽] ανίατα Ὀγουρῃῦ ἀονῃ 
Ὀγ πὲ γχίνευβ ἀοδθβ ποὺ γὑθδο}λ ἴπθ6 ὀρθὴ 868 ἰῃ 108 
ἔογναυα οουγβα 1 15 ἴΠπὰὺ [Π6 568, ψ 6 }} 18 παί]}} 
γεβυςηΐ, αἀτῖίνεβ Ὁ δος ἀρϑίῃ ; ΤῸΓ 16 8568 ἰβ {|κ6 
δηϊτηαϊθα ᾿είηρσβ, δηᾶά, ͵υϑῦ δβδ ὕπ6Ὺ ἴῃῃ816 ἂῃὰ 
ἜΧΒΑ]6 ὑΠεῖν Ὀγθαῦῃ ηγΘΥ ΓΕ ΠΡΊΥ, 80 ἴῃ Ε{|6 ἸΔΠΏΘΥ 
ὉΠ6 868 ἴοο ἰ58. β)]θοῦ ἴο ἃ οογίαϊῃ Γδουσγαηῦ τηοίοῃ 
τῃαΐ ρτοσθθαβ ἴγοση [561 δηα ταῦασηβ ἴο 1156] υἡ- 
ΤΟΙΣ Εἰ ηργ. ΤὨΪ8 ἰ5 ἀρραγεηῦ ἴο ΔΠΥ ομδ ψ}1ὸ βἰδηαᾶβ 
ΘῈ ἴῃ Ὀδδοἢ δὲ {πηῸ ἤτωθ ψ ῃθη 6 ψψᾶνο8 Ὀγθαῖ; 
ΤῸ ὯῸ ΒΟΟΠΘΙ 86 ΟὨδ᾽5 ἔδεῦ ννδϑῃθα ἴπδη ὑΠ6Ὺ ἃΓα 
16 Ῥάᾶγα ὈΥ ὑπ6 Ψψάνεβ, ἃπα ὑμθη ἀρδὶῃ ΠΟΥ γα 
τνϑϑῃ6α, δηα {Πἰ5 σοθϑδ οὐ ἈηγΘι ησ]γ. Αμά οΪοβα 
ὌΡΟΣ πε να 8 ἢ ΘομηῈ5 ἃ Ψᾶνε 8180, ψ ῃἱοῖ, Πουγαν ΟΣ 
ειὶ]ε 1Ὁ ΤΔΥ ΡῈ, ροββθββθ88 ἃ οαγίδίῃ ἰπογεαβα οὗ 
ῬΟΥΕΙ 88 Ὁ τΌΒΠ6Β ἴῃ, 8πα οδϑίβ 411 ἔογθῖρῃ τηδύϊου 
ουῦ ὑροπ {δα ]Ἰ4η4---“ δηα οαδὶεῦ τοὶ ἴδηρὶ]α ουὐ 
Ἁ]οΩς ἴΠ6 568. Νον ψἢ116 {Πὶ8 ἴδ κΚαϑ ρίδοε ἴο ἃ 
στεαῖεν εἐχϊεηϊ σῇ ὑπαῖα ἰ85 ψὶπά, γεὺῦ 1Ὁ ΟΟΟῸΓΣΒ 

1 Τὸ μᾶ8 ἴο ῥγϑρᾶγθ ἴθ ὙΑΥ ἴον 1086} σγδάυ}]γ. ΤῈθ 
Σο]] ον ίης {1Ππ|ϑύγδῦοη οοπρόγηϊηρ, ὕ86 δοίΐοη οἵ ὑμθ ισανεβ 
οοβ ποῦ τηϑϑη ὑμδαῦ {86 δι] ανὶὰπὶ οδηποῦ ανθηὔύμδ!]ν Ὀ011α 108 
ὍΔΥ ονοῦ μθ ὍΠο]6 Ὀοϊίοπι οὗὁ ὕδμθ βθῶ---ῶ Ῥοββί ὈΠ|ῸΥ 
δαιπημηιυζοα Ὀγ δύχαρο ἴῃ 89. 

195 
ο 2 



Θ5ΤΈΑΒΟ 

καὶ ἐν νηνεμίᾳ καὶ ἐν ἀπογαίοις πνεύμασιν" οὐδὲν 
“ ζο , 

γὰρ ἧττον ἐπὶ γῆν φέρεται τὸ κῦμα ὑπεναντίως 
τῷ ἀνέμῳ, ὡς ἂν ἰδίαν τινὰ τῆς θαλάττης κίνησιν 
συγκινούμενον αὐτῇ. Τοιοῦτον δὲ καὶ τὸ 

ἀμφὶ δέ τ᾽ ἄκρας 
Ν 4Ν ἴον 3 ᾽ 3. ε ΝΜ κυρτὸν ἐὸν κορυφοῦται, ἀποπτύει δ᾽ ἅλος ἄχ- 

νην" ἕ!. 4. 425) 
Ν καὶ τὸ 

ἠϊόνες βοόωσιν ἐρευγομένης ἁλὸς ἔξω.1 (11.11.205) 

9. Ἢ μὲν οὖν ἔφοδος τοῦ κύματος ἔχει τινὰ 
βίαν, ὥστ᾽ ἀπωθεῖσθαι τὸ ἀλλότριον. καὶ δὴ καὶ 
κάθαρσίν τινα τῆς θαλάττης ταύτην φασί, καθ᾽ 
ἣν καὶ τὰ νεκρὰ σώματα καὶ τὰ νανάγια εἰς γῆν 
ἐκκυμαίνεται. ἡ δ᾽ 2 ἀναχώρησις οὐκ ἔχει τοσαύ- 
τὴν βίαν, ὥστε νεκρὸν ἢ ξύλον ἢ τὸ κουφότατον, 
φελλόν, ὑπὸ τοῦ κύματος εἰς γῆν ἀναβληθέντα 
ἐκ τῶν πλησίον αὐτῆς τόπων εἰς τὸ πέλαγος 
προπεσεῖν ὑπολειφθέντα ὑπὸ τοῦ κύματος.2 οὕτω 
δὴ καὶ τὴν χοῦν καὶ τὸ σὺν αὐτῇ τεθολωμένον 
ὕδωρ ἐκκυμαίνεσθαι συμβαίνει, καὶ τοῦ βάρους 
ἅμα συνεργοῦντος, ὥστε θᾶττον κατενεχθῆναι 
πρὸς τὴν γῆν κάτω, πρὶν εἰς τὸ πρόσω πελαγίσαι. 
καὶ γὰρ ἡ τοῦ ποταμοῦ βία παύεται, μικρὸν 
προελθοῦσα τοῦ στόματος. οὕτω μὲν οὖν ἐνδέ- 

1 ΤῊΘ ψογαβ Τοιοῦτον... ἁλὸς ἔξω τὸ ἀο]οίεα ὈὉγν Μοίηοϊκϑ 
ΟἹ {Π6 στοιηᾶ ὑμαῦ ΠΟΥ γον 86 σομύγΑΓΥ οὗ ψῃδῦ Ὁ} 
ΟῚ ἀοδῖγο ; Ο. ΜΆ]}]6Ρ δρρτονίηρ. 

2. δ᾽, Μοίποϊεα, ἴον τ᾽. 
8 ΤῊ Μ5Ν. ᾶνθ ὥστε νεκρὸν. .. ὑπὸ τοῦ κύματος εἰς γῆν 

ἀναβληθῆναι, οὕτω δὲ καὶ τῶν πλησίον αὐτῆς τόπων εἰς τὸ πέλαγος 
προσπεσεῖν ὑποληφθέντων ὑπὸ τοῦ κύματος, Ὑὶυμοιῦ ΤΟΔΏΪΏς. 
Αὐὐοπιρύβ δῦ ἃ γοοοηβύϊ οι οὗ [89 Ῥαββαᾶζο ἔδυ Ὀδθθὴ τηδαθ 
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ΘΕΟΘΒΑΡΗΝΤΥ, τι. 5. 8-9 

θοῦ ψ ἤδη μετα 15 ἃ οα]πὶ δηα θη ἴπΠ6 σἱπας Ὀἷονν 
ἔγοιὰ Π6Ὸ Ἰδπᾶ : ἴον ὑπὸ ψᾶνα 18 οδυυϊθα ἴο ὑΠ6 ἰαπά 
ΠΟΠ6 ἴπΠῸ 1655 δνθὴ δραϊηϑὺ ἴηΠ6 νἱηα, 8ἃ8 ὑπουρὴ [ἢ 
γα βυθρ]εοῖ, ἀοπρ ν᾿ ὑπ6 8684 156], ἴο ὑῃ6 5868᾽ 5 
ον τηοϊΐοη. ΤὨϊβ 15 ψῃδῦ ἩοιηΘΥ τηθδὴβ ἤθη Πα 
ΒΔΥ5: “Απᾶ ρσοοῖῃ ψιῦἢ δγοῃϊηρσ ογαδὲ ἀροιυΐ {Π}6 
Ρτοιηοηϊοσίθβ, Δα βρονεῖῃ ἴῃς ἔοδταΐηρ Ὀτηθ δἴλγ," 
ἃΠα “ΤῊΣ 5ΠογῈβ ΟΥἿὟ δου 85 {πῸ 8410 5εα θ6] ῇδβ 
ἔοσγτ ἢ. 

9. Αςοογαϊ ΡΥ, ἴῃς οπϑβεὺ οὗ [6 ψᾶνε ἢδ5 ἃ ροῦν δῦ 
Β Ποϊεῦ ἴο ἜΧΡΘ] ἔογείϊρῃ τραϊΐεσ. ὙΠΟΥ ο8}} Π]15, 
πῃ ἔδοῖ, ἃ “ρυγρίηρ ̓̓ οὗ πε 564---ἃὦ ῥγοσθθβ ὈΥῪ 
νΐοἢ ἀςδα Ροαΐδθβ δηα μῖ5 οἵ ψγεοκαρο ἂύὲ οδϑοὶ 
ουῦ Ὁρορ πα απ ὉΥ {6 ψᾶνθβ. Βυῦ πε ἜὈὉ 
μᾶ5 ποῦ ῬΡοόονψεῦ βυϊοϊθης ἴο αἀγὰνν ὕδοκ ἰπΐο {16 
ἄδθεϑρ 868 ἃ φοῖΏ86, ΟΥ ἃ 5[1ο]κ οὗ νοοά, οΥὙ ἐνεῃ ἰπαὶ 
Ἰρσ)υϊεβὺ οὗ βυρβίδῃςοθ, ἃ οοῦῖ (δ οποε ὕπαΥ Πᾶνε 
θδθὴ οδϑὺ ὈΥ {ῃηθ6 Ψψᾶνε Ὅροὴ ἴῃς Πα) ἔτοση {πῸ 
ῬΙδοοβ οὐ ἴθ δῇογε [παΐ 8.6 πϑὰν ἴῃ 568, ΨΠῃΘΥΘ 
ὑΠΕῈΥ ἢᾶνα Ῥθδθη βἰτδπάεα Ὀγ ὑπε πτᾶνεθ. Αμα 90 ἱὖ 
σοιη68 ἃρουΐ ἐππδῦ μοὶ [πε 5110 δῃὰ 86 ναῖεν ἐουϊεα 
ἊΥγ Ὁ ἂῦε οδϑὺ οιὖὸ Ὀγ ἴῃς νψᾶνεβ, [6 νεϊριΐ οὗ {πΠς 
5110 οοὔρογαϊϊησ υἱῦῃ ὑῃ6 ψᾶνα, 50 ἰῃπαὺ {Π|6 5110 15 
Ργθεϊρίϊαϊθα ἴο ἰδ Ὀοϊζοπι πδᾶῦ ὑμῈ ἰδαπα ὑδίογε 
ἰδ σδὴ 6 οδυτοα ἔογναγα ἰηΐο ἴῃη6 ἀδθδρ 8εᾶ ; ἰῃ 
ἔαςοῖ, ἀνθ [86 ἔογοθ οὗ {Π|᾿Δ0 τἴνευ οδαβθβ υ8ὺ ἃ βῃογί 
αἰδίδηοα θεγοηα Πς6 τηουΐ. 80, ὑπ δῃ, 1 15. Ροβ581016 

3. Οαἰδαγδὶδ: ΘΟΤΩΤΩΟΏΪΥ υδοα οὗ (1) ὑμ6 ριτγὶ βοδύϊοη οὗ [Π6 
ΒΕΟἿἋ] ὈΥ 5Βδουϊῆσθ, οὐ (2) ὕμε ρυγρίηρ οἤἴροῦ οὗ ὑγαρϑᾶν Ὁροὰ 
0}ὸ διηοϊϊοῃβ, οὐ (3) 88 ἃ πηϑαᾶϊΐϊοδὶ ἰθγη) [0 νᾶγίοιιβ ὈΟῸΣΪν 
ἀἰβοόδδυρθβ. 

Ἦν Κγδιισ, ἀγοβυσά, Μοϑίηδϊκο, Ο. Μά]]ον, Δ. ΜΉη]16ν, Μδανὶρ, 
Δα Α. ο͵ορεὶ. Τ|ᾶῦὺ ὈΥ Α. ορβὶ 88 Ὀὑθθὴ δαορίβα διὰ 
ΡΗ] δορά ᾿ηὔο ὕδο ὑοχὺ δῦονθ. Βυῦ ὨΟῺΏΘ 18 ΓΘΔΠΪῪ βαὐλϑίδούογν. 

107 



Ο δά 

5ΤΒΑΒΟ 

χεται προσχωσθῆναι τὸ πέλαγος πᾶν, ἀπὸ τῶν 
αἰγιαλῶν ἀρξάμενον, ἂν συνεχεῖς ἔχῃ τὰς ἐκ τῶν 
ποταμῶν ἐπιρρύσεις. Τοῦτο δ᾽ ἂν συμβαίη, κἂν 
τοῦ Σαρδονίον πελάγους βαθύτερον ὑποθώμεθα 
τὸν Πόντον, ὅπερ λέγεται τῶν ἀναμετρηθέντων 
βαθύτατον, χιλίων πον ὀργυιῶν, ὡς Ποσειδώνιός 
φησι. 

10. Τὴν μὲν οὖν τοιαύτην αἰτιολογίαν ἧττον 
ἄν τις ἀποδέξαιτο' μᾶλλον δ᾽ ἀπὸ τῶν φανερω- 
τέρων καὶ τῶν καθ᾽ ἡμέραν τρόπον τινὰ ὁρωμένων 
ἀναπτέον τὸν λόγον. καὶ γὰρ κατακλυσμοὶ... .} 
καὶ σεισμοὶ καὶ ἀναφυσήματα καὶ ἀνοιδήσεις 3 τῆς 
ὑφάλου γῆς μετεωρίζουσι καὶ τὴν θάλατταν, αἱ 
δὲ συνιζήσεις ταπεινοῦσιν αὐτήν. οὐ γὰρ μύδροι 
μὲν ἀνενεχθῆναι δύνανται καὶ μικραὶ νῆσοι, 
μεγάλαι δ᾽ οὔ' οὐδὲ νῆσοι μέν, ἤπειροι δ᾽ οὔ. 
ὁμοίως δὲ καὶ συνιζήσεις καὶ μικραὶ καὶ μεγάλαι 
γένοιντ᾽ ἄν, εἴπερ καὶ χάσματα καὶ καταπόσεις 
χωρίων καὶ κατοικιῶν, ὡς ἐπὶ Βούρας τε καὶ 

Βιξζώνης καὶ ἄλλων πλειόνων, ὑπὸ σεισμοῦ 
γενέσθαι φασί: καὶ τὴν Σικελίαν οὐδέν τι μᾶλλον 
ἀπορρῶγα τῆς ᾿Ιταλίας εἰκάξοι τις ἄν, ἢ ἀνα- 
βληθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Αἰτναίον πυρὸς ἐκ βυθοῦ 
συμμεῖναι: ὡσαύτως δὲ καὶ τὰς Λιπαραίων νήσους 
καὶ Πιθηκούσσας. 

1Α, ΜΊΠοΡ ροϊπύβ ουαὖ ὑμδῦ βΒοιηθύμϊηρ, ἢ88 ἔ8]] 6 οαὖῦ αἴξου 
ΟΥ̓ Ῥαΐογθ κατακλυσμοί, ὈΘοδιιθο ἰὖ 18 ΔΟΒυΓα ἴο ΒΔῪ κατακλυσμοὶ 
«νον μετεωρίζουσι καὶ τὴν θάλατταν, δῃα {π6 βΒίαὐθιηθηῦ οοηΐγϑ.- 
αϊοὺθ ὑπ δυριιηθηῦ οὗ ὕΠ6 ῬδγδρυΡἢ ἃρονα. 

3 ἀνοιδήσεις, Μοΐηθῖκθ6, ἔοΥ ἀποιδήσεις ; ΕΒΌΓΌῖρον, Ο. Μύ]]ου, 
Α. ΜΙΠον, Τόζου, ζο]]ονίης. 
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ἴον ὑΠ6 568, δαί πηΐηρ αὖ 105 Ῥ6δοθ6β, ἴο Ὀ6 δ γα }γ 
8116 ἀρ, [ἢ 1 τεοεῖνεβ ἴῃς ἱπῆονν ἴγοτα ἴῃς Υἶνϑυβ 
πη ουταρίθα]γ. Απα {πΠ|5 ψουἹὰ 6 {Π6 τοβϑυ]ὲ 
ὄνεῃ 1 νὰ δβϑυσηθ ἰπδὶὺ τΠ6 Εχίηθ ὅεα 156 ἄδαρογ 
ΠπΠ8η {πΠῸὶ ὅθα οἵ ϑαγαάϊηϊα, νυν ῃ θοῇ ἴθ βαϊα ἴο Ὀ6ὲ ἐδπε 
ἀεεραβὺ οὗ 411 ἴη86 8ε85 ὑμαῦ ᾶνὲ θδεῃ βουηᾶοά--- 
δουῦ οπα ὑπουβδηα [δἰ] οῖη5, 85 Ροβοϊἀοηΐῃβ βὑδίθϑ. 

10. Ηονενεσ, ὁμ6 τηϊρηῦ Ὀ6 ταῦμοῦ αἰ πο] θα ἴο 
δεσερὺ βυςἢ 8η Ἵχρ᾽δηδίίοη, δπα 50 ἰὗ 15 ΠΘΟΟΘΘΑΡῪ ΤῸΓ 
Τὴ 6 ἴο ὈΓΠΡ ΤΥ αἰβουββίοι ἰηἴο οἱοθοσ σοηποϑοίοη 
νὴ ὑπίηρϑ ὑμαῦ ἃγῸ τότε Δρραγεηΐ ἴο ὑπ6 56 568 
8 ὑπᾶῦ, 80 ἴο Βρθᾶϊκ, ἃγΓ6 5866 δνοῪ ἀἄὰυ. Νον 
ἀδῖυρεβ [88 γα ἤᾶνα 566, ἃγὰ οδυβεα ὈΥ ὈρΠδᾶνα]5 
οὗ ἴμῈ μϑᾶ οὗ ἴῃς 5687]; δῃᾷὰ δαυυπαυδῖαβ, νο]οδηὶς 
ογαρύϊομβ, δηα ὑρῃδᾶνα]β οὗ [Π6 βυρηηδῦίηθ στουμά 
Γαῖὶθα {Π6 868, ψ εγθαβ ἴῃς βου τ ηρ οὗ {Π6 "εα οὗ 
{πΠ6 5ε8 Ἰονεῖβ ἴΠ6 8βεᾶ. Εοὺ ἰὑὺ οδπποῖ θὲ ὑπαὶ 
Ὀυτγπίηρ Ππηᾶ5868 ΤΩΔΥ 6 Γαϊβθα δ)]οῖ, δπα] 5128]] 
1814 πᾶϑ, θα ποῦ ᾿αγρα᾿ 15]δηα5 ; ποὺ γαῖ ὑπαῦ ἰ5]Δ 65 
ΤΏΔΥ ὑπυ8 Δρρθαᾶγ, θαῦ ποὺ οοιήιποηΐθβ. Απᾶ ἷἰπ ἃ 
χη αν ΨΆΥ βευ Π!ρ8 ἰὰ {πὸ θεα οὗἨ ῃμ6 5εα, μοΐῇ 
στεαῦ Ομ68 δηᾷᾶ 58128]}, γᾶν 4150 οσουγ, ἰΐ Ὁ ὈῈ 
ἔτ 6, ἃ8 ῬΕΟΡΙ6 5840, ὑπαῦ γαννπῖπρ ΔΌγ5868 δηᾶ δβῃ- 
συ! πηεπῖβ οὗἉ αἰδβύγιοἴβ δα ν ]ᾶρο8 πᾶνε Ὀθ θη οδιιβοά 
ὈΥ δδυὑμαυδῖκ685---ἃβ ὨΔρροποαᾶ ἐπ Π6 ο86 οἵ Βυτὰ 
δα ΒίΖζοηθ «πᾶ βανεῦαὶ οΟἴΠΕΥ ρ]δοαβ; πᾶ 88 ἴον 
Θ᾽ οἶγ, ομα ταὶραῦ σοπ]εοΐατε ὑπΠδῦ 1Ὁ 18 ποῦ 50 τηυοῇ 
ἃ Ῥίεσα Ὀγοκθη ἄνα ΠῸΠπὶ [084}}7 85 ὑπαὺ 1ἰὑ νγὰβ οδϑδὺ 
ἊΡ ἴγοτωῃ ὑπε ἄδερβ ὈΥ πε ἔτγε οὗ Αδἴπᾶ δηα τεπγδϊ πα 
Πότε]; δηά ὑπὸ βϑᾶπηθ ἰβ ὕστιια Ὀοΐῃ οὗ ὑπΠ6 [Δρδτγὶ 
15]4η)45 δῃὰ ἴῃς ΡΙΓΠπεουδθ886. 

1 Βιῦ ΘοΟΙΏΡ816 θ. 1. θ, ψἤδτα ἥύγαρο ἀϊβουββθβ ὑμ18 βι ]θοῦ 
δθδῖη δπα Ἰοανο8 ἃ αἰ θγθηῦ ᾿τρΓββίοῃ. 

1909 



5ΤΒΑΒΟ 

11. Ὃ δ᾽ οὕτως ἡδύς ἐστιν, ὥστε καὶ μαθη- 
“ ’ 

ματικὸς ὧν οὐδὲ τὴν ᾿Αρχιμήδους βεβαιοῖ δόξαν, 
ἴω. ΄΄ὸ ΄“ . 7 

ὅτι φησὶν ἐκεῖνος ἐν τοῖς περὶ τῶν ὀχουμένων, 
ζω ’ Ἂς 

παντὸς ὑγροῦ καθεστηκότος καὶ μένοντος τὴν 
Ἁ 

ἐπιφάνειαν σφαιρικὴν εἶναι, σφαίρας ταὐτὸ κέν- 
κι “" , Ἁ ’ τρον ἐχούσης τῇ γῇ. ταύτην γὰρ τὴν δόξαν 

4 

ἀποδέχονται πάντες οἱ μαθημάτων πως ἁψά- 
μενοι. ἐκεῖνος δὲ τὴν ἐντὸς θάλατταν, καίπερ 
μίαν οὗσαν, ὥς φησιν, οὐ νομίζει ὑπὸ μίαν ἐπι- 

’ , 3 3 δ᾽ 43 Ὶ “ ᾽ 

φάνειαν τετάχθαι, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐν! τοῖς σύνεγγυς 
τόποις. καὶ μάρτυράς γε τῆς τοιαύτης ἀμα- 
θίας ἀρχιτέκτονας ἄνδρας ποιεῖται, καίτοι τῶν 
μαθηματικῶν καὶ τὴν ἀρχιτεκτονικὴν μέρος τῆς 
μαθηματικῆς ἀποφηναμένων. φησὶ γὰρ καὶ Δη- 
μήτριον διακόπτειν ἐπιχειρῆσαι τὸν τῶν Πελοπον- 
νησίων ἰσθμὸν πρὸς τὸ παρασχεῖν διάπλουν 
τοῖς στόλοις, κωλυθῆναι δ᾽ ὑπὸ τῶν ἀρχιτεκτόνων 
ἀναμετρησάντων καὶ ἀπαγγειλάντων μετεωροτέ- 

Ἁ 3 [οἹ ΄- ’ ᾽ὔ [οὶ ραν τὴν ἐν τῷ Κορινθιακῷ κόλπῳ θάλατταν τῆς. 
Α 4 Ψ ’ Ἁ κατὰ Κεγχρεὰς εἶναι, ὥστε, εἰ διακόψειε τὸ 

μεταξὺ χωρίον, ἐπικλυσθῆναι ἂν ἅπαντα τὸν 
λ Αξ ’ ὶ 3 Ἁ Ἁ 8 ΝΜ ΑἉ 4 

περὶ Αἴγιναν πορον καὶ αὕτην τηνὃ Αἴγιναν καὶ 
τὰς πλησίον νήσους, καὶ μηδὲ τὸν διάπλουν ἂν 
γενέσθαι χρήσιμον. διὰ δὲ τοῦτο καὶ τοὺς εὐρί- 

1 ἂν, Οὐτγδῖβ ᾿ηβογίβ. 
3 καίτοι, Οοταὶδ. ἕον καί, ζο] νης Β δηὰ ἐ. 
3. τήν, Οονοῦ ἱηβογίβ, Ὀοΐοσε Αἴγιναν (Οοταῖθ γϑϑβ καὶ τὴν 

Αἴγιναν, ΟἸλΊ υὐ]ηρ αὐτήν, 88 ἴῃ οἀϊζίομβ Ὀοΐογο Καδιηθυ). 
4 αὐτάς, Ὀδΐοτα τάς, ΚΥΔΙΩΟΣ ὈΓεΐογβ ὅο ἀοϊοῖθ ; Μαοίῃοϊ 

ἀο]οῖοβ ; Ο. Μύ]]6ν δρργονίῃρ. 
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11. Βυὺ Εγαϊοβίμθῃββ ἰβ 80 βίτηρ]!ε ἐπαῖ, Δ ΠΒΟῸ ΡῊ 
ἢ6 15. ἃ τηδὶποιηδίϊοιδη, ἢ6 Ψ1}1 ποῖ ὄν ΘΟΗ͂Ι. 
16 αἀοοίτγπε οἵ Ατοβιτηδάθθ, ψῃο, ἰπ ἢΐ5 ἰγϑαιβα 
Οπ Εἰοαίίηρ Βοάϊεβ 5δὰγ8 ὑμπαῖ ἴῃ6 βυγίδος οὐὗὁἨ δνϑῦγ 
Ἰἰχυϊα Ῥοαγ αὖ τεϑὺ δπὰ ἴῃ δα], Υαγη 15 Βρμοσῖοδὶ, 
1η6 βρῇδγε ἢδνίηρ ἴΠ6 βδῖὴθ οδηΐγα 8ἃ5 ῃ6 δαῦῦῃ 1---ἃ 
ἀοοίγηα ὑπᾶῦ 15 δοοαρίθβα ὈΥ δνεῦν ομα ΨῈΟ [η85 
βίυ Θὰ τηδὺδιμαῖίοβ αὖ 41. Απᾶ 0, δ μουρῃ 
Εγταϊοβίπεμθβ Εἰπηβ6 1 δαάτωτῦϑ ὑπαὺ ἴπΠ6 Μεαϊξουγδηθϑῃ 
568 ἰβ. ὁὴ6 σοηζπαυοιβ 56, γεὺ 6 065 ποῖ Ὀε]ίθνα 
ὑμαὺῦ 10 88 Ῥεθὴ Ῥγουρῶῦ πᾶ ον ἃ ἰὰνν οὗἩ οπα Ἵοῃ- 
υἱηυουβ βυγίδοα, Ἔνθ ἰῃ ρ]δοθβ ὑπαὶ 116 οἷοβα ἴο- 
δεῖμου. Απα δ5 δυϊπου 165 ΤῸ βιὰ ἢ δὴ ἱρῃμογδηῦ 
ΟΡ πίοη ἃ5 ὑῃϊ8β 6 ϑυχηθοηβ δηρίποοιβ, δἰ ΠΟ ρΡἢ 
ὙΠ6 τρδὺοιηδυϊοἰδηβ ἤν ἀθοϊαγεα ὑπ εηρὶ πϑοιϊηρ 
ἷς ἃ Ὀγδηοἢ οὗὨ τη ομηαίϊοθ. ΕῸΣ 6 βᾶγ5 ὑμαὺ 
Ἰδετηθυγίαβ, ἴοο, αἰϊζειηρίεα ἴο ουὐδ ᾿βγουρῃ {πὰ 
Ιβζῆχηυβ οὗ Οουίῃτἢ ἱπ οτάθυ ἴο ργονίἀθ ἃ ρδᾶϑβᾶρα 
ἴον ἢἷβ8 ἤδεῖβ, μναῦ νγὰβ ργενεηϊβα Ὀγ ες εηρίηδευβ, 
αἴϊεν ὑπαν πὰ ἴδῃ τηθδϑυσοιηθηΐθ δηα τερογίεα 
ἴο Πίτη ὑπαὶ ἴΠ6 868 ἴῃ ὑμ6 Οουητίδη Οὐ] ννᾶβ 
Πίσμοῦ ὑμπᾶη δὲ (δμοῆγεδθ, 80 ὑπαὶ, ἢ 6 5που]ὰ 
οαὖ του ρἢ ὑΠ6 ἰηϊογνθηΐηρ ἰδηα, ῃ6 ψ Π0]6 βὑγαὶδ 
δρουῦ Αδρίηα, Αδρὶπᾶ ἰἰβε] ἢ, δηα ὑπῸ πεὶρῃθουτίηρ 
5] δὴ) 48 ψου]ᾶ θὲ βυνιηεγρεα, δηα ἴῃ6 σϑ8η8] ψου]ὰ 
ποῦ "Ὀὲ υϑοίῃ], εἰἴπεσ. Απαᾶ Ἐνγαϊοβίθηθβ ϑὰγβ ὑμαῦ 
818 15. ὉπΠ6 γθᾶβθοὴη ΨΏΥ ὑπ παῖγονν βυγαὶϊϊβ ἢᾶνθ 

1 Ομαρῖίονς 1, ΤὭθογρι 2: ““Οὗ ϑνϑσγυ ᾿ἰαυϊὰ Ὀοάγν ρογίθουν 
αὖ τοϑῖ, {Π6 βυγίϑοθ 18 ΞΡ υΟ8] δηαὰ ἢ88 86 58:16 σϑῃηΐγθ 
88 ὕὉ86 οαῦίἢ." ΑΥΟΒΙΙΏΘαΘΒ 808 ““Βρθϑγοίαα)." δηὰ ποῦ 
“ὁ ΒΡἢΘΓ108]᾽ 88 ϑύσαρο απούθβ ἷπὶ; Ὀπύὺ Αγομὴπηθοβ ϑοα ὨΪ8 
ὕδγιῃ ἴῃ {86 1ἰἴ6γ8] δηαὰ ποῦ {110 σϑοχηθῦγὶ 8] 8686, δηα ὕῃ6 
ὕθσιη ἰΒ δαυϊνδϊθυῦ ὕο ““Βρῃθυοα]" τ ΏΘη ἰῦ 18 δΔΡρΙΙοα ἴο 
“ἃ Ἰαυϊὰ ὈοάΥ ρδυΐθοι νυν αὖ τγοϑῦ" Οοιωραγθ 86 86 οὗ 
“ς ΒΡΗΘΓΟΪα 4] Ὁ δίγαρο δϊπιβοὶῦ ὁ ρᾶββα 4]. 
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πους ῥοώδεις εἶναι, μάλιστα δὲ τὸν κατὰ Σικελίαν 
πορθμόν, ὅν φησιν ὁμοιοπαθεῖν ταῖς κατὰ τὸν 
ὠκεανὸν πλημμυρίσι τε καὶ ἀμπώτεσι" δὶς 1 γὰρ 
μεταβάλλειν τὸν ῥοῦν ἑκάστης ἡμέρας καὶ νυκτός, 
καὶ ὃ καθάπερ τὸν ὠκεανὸν δὶς μὲν πλημμυρεῖν, 
δὶς δὲ ἀναχωρεῖν. τῇ μὲν οὖν πλημμυρίδι ὁμο- 
λογεῖν τὸν ἐκ τοῦ Τυρρηνικοῦ πελάγους εἰς τὸ 
Σικελικὸν καταφερόμενον ὡς ἂν ἐκ μετεωροτέρας 
ἐπιφανείας, ὃν δὴ καὶ κατιόντα ὀνομάξεσθαι, 
ὁμολογεῖν δ᾽ ὅτε καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν καιρὸν 
ἄρχεταί τε καὶ παύεται καθ᾽ ὃν αἱ πλημμυρίδες. 
ἄρχεται μὲν γὰρ περὶ τὴν ἀνατολὴν τῆς σελήνης 
καὶ τὴν δύσιν, λήγει δ᾽ ὅταν συνάπτῃ τῇ μεσου- 
ρανήσει ἑκατέρᾳ, τῇ τε ὑπὲρ γῆς καὶ τῇ ὑπὸ γῆς" 
τῇ δὲ ἀμπώτει τὸν ἐναντίον, ὃν ἐξιόντα καλεῖ- 
σθαι, ταῖς μεσουρανήσεσι τῆς σελήνης ἀμφοτέραις 
συναρχόμενον," καθάπερ αἱ ἀμπώτεις, ταῖς δὲ 
συνάψεσι ταῖς πρὸς τὰς ἀνατολὰς καὶ δύσεις 
παυόμενον. 

12. Περὶ μὲν οὖν τῶν πλημμυρίδων καὶ τῶν 
ἀμπώτεων εἰρήκασιν ἱκανῶς “Ποσειδώνιός τε καὶ 
᾿Αθηνόδωρος" περὶ δὲ τῆς τῶν πορθμῶν παλερ- 
ροίας, ἐχόντων καὶ αὐτῶν φυσικώτερον λόγον ἢ 5 
κατὰ τὴν νῦν ὑπόθεσιν, τοσοῦτον εἰπεῖν ἀπόχρη, 
ὅτε οὔθ᾽ 1 εἷς τρόπος τοῦ ῥοώδεις εἶναι τοὺς 

1 χε, Μροίμποῖκο ἀθ]οῦθθ, Ὀθΐογο γάρ; Ο. ΜΊΠ]16ν Δρρεον]ηρ. 
3 καί, Οογδαὶβ ἱμβογύβ, Ὀθΐοῦθ καθάπερ. 
8 δέ, Οὐγαΐβ, ἴοσῦ τε; Ὗατοβκυγά, ζο]]ονίηρ; Ο. Μάᾶ]]οΣν 

δρῥγονίῃρ. 4 ὄν͵ Οογαὶβ ᾿πβϑνίβ ; 811} [ο]ον ηρ. 
συναρχόμενον, Μδάνὶμᾳ, ἴον ἐναρχόμενον. 

δ χ͵ Οὐτεία ἰηβογίβ, Ὀβίογθ κατά, δῃὰ ρυπούμαϊθθ αἴθον 
ὑπόθεσιν; Μοϊμεϊζο [Ο]ονίηρ ; Ο. ΜΈΠΙον ἃ ἸΠΤΟΥ ΠΡ 

Ἰ οὔθ᾽, Ὀογαίβ, ἴον οὐδέ; Μοίμποκο, Ο. Μύϊον, δρργονϊης. 
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βίτοηρ αυγτοηΐθβ, Δηα ἰῃ ραᾶγίου δῦ ἴῃς 5 γαὶν οἵ 
Βῖον, ν ἢ ῖ ἢ, ἢς ἄδοϊαγοθ, θθῆανοθ ἴῃ ἃ ΤΩΔΉΠΘΥ 
Β' γα. ἴο ὑπΠ6 ἢἤον δπὰ ἴπθ δὴ} οὗ {πῸ οσδϑῃ ; [ὉΓ 

1πΠ6 ουττοηΐ οἤδηρεθ ὑνίος ψὶῃἶη ὑπ6 οουγβα οὗ 
ΕΥΘΙῪ ἀΔΥ πα πίρηῦ, δηά ᾿κὸ {πΠ6 οσοδη, ἰδ ἢοοάς 
ὑνίοα ἃ ἀΑΥ πὰ [Ἀ}}15 ὑνίοα ἃ ἄδμυ. Νον οοῦΥ- 
Γαϑροπαϊΐϊηρ ἴο πε Ποοά-(ἰ46, 6 σοοηθίηιιθβ, 5 τῃ6 
ουτταηῦ ὑμπαὺ τὰ ἄονψῃ ἔἤομὰ ὑῃ6 Τυτγμαηΐίδη 868 
ἴο ὑπ6 8510] 18 ὅθ ἃ5 ὑπουρῇ τόσ ἃ Προ νγαΐου- 
Ἰεν 6 ]--ταπα ἱπάθοα [ἢ15 15. ο]]6α ὑπ6 ““ἀεξβοοπάϊηρ "Ὁ 
ουτγεηΐ---Δηα [Π|1|5 ουγγθηῦ οΟΥΤϑροηαθ ἴο ὑπ Ποοά- 
[1465 ἰῃ [δῦ [Ὁ Ρερίῃϑβ δῃὰ δηᾶβ δὖ {6 ϑϑπηθ ὑπ 
ταῦ πεν ἀο, ἐμαὶ 15, 1 Ῥερίπβ δ {πῸ της οὗ 186 
Υἰβίπρ ἃπα ὑπὸ βεϊθηρ οὗ ὑπῸ τηοοῃ, δηᾶ 1 βἴορβ 
ψ ῃδη ὑπε6 Τοοὴ αὐϊδίηβ οἰ Υ τηϑυΐδη, ὨΔΙΊΘΙΥ, 
16 πηοτίἀΐδῃ ἀροόνα ὑπὸ δαγῖῃ οὐ ὑμαῦ μεῖον {δ6 
δαυῦ; οὐ ἴΠ6 οἴμεὺ μᾶπα, δουγεβροπαϊησ ἴὸ {μ6 
Ἔῦ»-Δς 15. {π6 τεϊαγῃ-ουγγθηῦ---ηα {18 18. ο4]16α 
ὑῃε ““δϑοθῃαίηρ᾿ ουτγεηΐῖ---ψ]οἢ αρὶπ5 θη {Π6 
γΔΟΟῈ δἰίαίη5 οἰ 6. τηθυΐδη, Ἰυ8ὺ ἃ58 6 ΘὈ}5 Ἃ0, 
Δα 5ἴορβ ἤθη πε τηοοῇ αἰδίπβ ὑπΠῸ ροϊηΐβ ΟΥ̓ ΠΟΥ 
Υἱβίηρ δηα 5εἰζτίηρ. 

12. Νον Ῥοβεϊἀοηΐαβ δῃα Αὐμεμοάοσιβ ἤδνα βαἰβ- 
ἔδοϊουν ἰγεαῖθα ὑπ6 αυεδίίοη οὗ ἴδε ἢἤονν ἀπὰ θΌΡ 
οὗ τῃςῸ 1465; νυῦ οοποογπίηρ ὑῃς6 τοῆποηϊ ουὐγγοηΐβ 
οὗ 5ἴγαϊΐβ, νῃΐο ἢ 4150 ἰῆνοϊνε ἃ ἀἰβουββϑίοη ὑπαὺ ζ068 
ἄξερευ πο παἴαταὶ βοίθποθ ἰμδη σομηροτῖθ ἢ ἴῃ 
Ῥύτροβα οὗ ἐπα ργεβεηῦ ψουϊ, ἰδ 18 βυβιοίεης ἴὸ βδῪ 
ἐπδὺ ποίου ἄοθϑ. ομα ῥυϊποῖὶρὶα δοοουηῦ ἔον {πὸ 
αὐγαὶ Ἠανίπρ ουγγαηΐβ, 6 ρμυϊποῖρὶα ὈΥ ψίοῃ 
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πορθμούς, ὅ γε κατ᾽ εἶδος: οὐ γὰρ ἂν ὁ μὲν 
Σικελικὸς δὶς ἑκάστης ἡμέρας μετέβαλλεν, ὡς 
οὗτός φησιν, ὁ δὲ Χαλκιδικὸς ἑπτάκις, ὁ δὲ κατὰ 
Βυζάντιον οὐδὲ μετέβαλλεν, ἀλλὰ διετέλει τὸν 
ἔκρουν μόνον ἔχων τὸν ἐκ τοῦ Ποντικοῦ πελάγους 

3 ᾿ Π (ὃ ς δὲ “1 ἐ “ » εἰς τὴν Προποντίδα, ὡς δὲ Ἵππαρχος ἱστορεῖ, καὶ 
μονάς ποτε ἐποιεῖτο" οὔτ᾽ εἰ τρόπος εἷς εἴη, ταύτην 
ὰ φ . ὃ » Ψ 54 ή [τὰ 

ν ἔχοι τὴν αἰτίαν, ἥν φησιν ὁ ᾽᾿Ε ρατοσθένης, ὅτι 
ἡ ἐφ᾽ ἑκάτερα θάλαττα ἄλλην καὶ ἄλλην ἐπι- 

φάνειαν ἔχει: οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τῶν ποταμῶν τοῦτο 
γένοιτ᾽ ἄν, εἰ μὴ καταράκτας ἔχοιεν' ἔχοντες δὲ 

3 ἴω 3 3 ᾽ Ν ’ 3 οὐ παλιρροοῦσιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ ταπεινότερον ἀεὶ 
“Ὁ Ν ’ Ν Ν φέρονται. καὶ τοῦτο δὲ συμβαίνει διὰ τὸ κεκλι- 

μένον εἶναι τὸ ῥεῦμα καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. 
πελάγους δὲ τίς ἂν φαίη κεκλιμένην ἐπιφάνειαν; 

Ἁ ’ ὰ Ἁ ’ ς καὶ μάλιστα κατὰ τὰς σφαιροποιούσας ὑποθέσεις 
, “ 

τὰ τέτταρα σώματα, ἃ δὴ καὶ στοιχεῖά φαμεν. 
Ψ ᾿ 3 Ψ Ὁ } 3 γ»ἢρ" “ 

ὥστ᾽ οὐχ ὅτι παλιρροοῦντας, ἀλλ᾽ οὐδὲ καθεστῶ- 
τας καὶ μένοντας, συρροίας μὲν ἐν αὐτοῖς οὔσης, 

μὴ μιᾶς δὲ ἐπιφανείας, ἀλλὰ τῆς μὲν ὑψηλοτέρας, 

τῆς δὲ ταπεινοτέρας. οὐ γὰρ ὥσπερ ἡ γῆ κατὰ 
ἕξιν ἐσχημάτισται στερεὰ οὖσα, ὥστε καὶ κοι- 

λάδας ἔχειν συμμενούσας καὶ ἀναστήματα, οὕτω 
Ν 3 ἴοὶ “ Ἂ. καὶ τὸ ὕδωρ, ἀλλ᾽ αὐτῇ τῇ κατὰ τὸ βάρος ῥοπῇ τὴν 

1 ΤῊ οαἀϊύογβ ὑγαπβίον ὥστ᾽ οὐχ. .. ταπεινοτέρας ἴο ἃ Ῥοϑὶ- 
(10η Ὀοΐοτθ πελάγους. Φομθβ ἔο!]ονν8 θοῦ τοδάϊῃρ δῃὰ οὐδε 
οὗ ὑῃ6 ΜϑΝ. 
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ΠΟΥ ἃ76 ο]δββϑῆθα 85 δἰγαϊϊβ (ἔῸγ 16 ὑπᾶὺ ψετὰ {πα 
ο856, ἴῃς δίγαϊδ οὗ 51. ]ν ψου]ὰ ποὺ ΡῈ ομδηρίηρ [8 
οσυτγοηῦ ὑνίοα ἃ ἄν, 85 Εγαϊοβ᾽ 6 π6 5 βᾶὺβ ἰΐ 6068, 
Ρυΐ [Π6 5ἰγαϊδ οὗἩὁ ΟΠ δ]οῖβ βενεῃ ὑΠπὴ68 ἃ ἀδύ, ψ}1]16 
ἴῃς βίγαϊῦ δ Βυγζαηίιυτη τᾶ ῖκοβ πὸ οἤδηρα δ δ]] 
θαῦ οοηὐίηυεβ ἴο Πᾶνα [5 οὐυϊῇῆονν ΟἿΪΥ ἔοι τῃ6 
Ῥοπῖυϑ ἰηἴο ἴΠ6 Ργοροπίΐδ, ἂἃπά, ἃ5 ΗἸΙρρδγοῆιβ γερογίβ, 
δνθη βἴδηαβ 501}} βουηθύϊπη65), που, ἱξ ὁπ6 ῥυποΙρ]6 
Βῃο]α δοοοιηΐ [Ὁ {ῃμ6 ουγταηΐβ, νου ἴῃη6 οδυδ6 
με νῃδὺ Εγαϊοβίμβεηθθ 8]]1ερὲ8 ἰὉ ἴο "06, Πδιμοῖυ, ὑμδῖ 
[ῃ68 ὕννο 8685 οἡ {δε 5465 οὗ ἃ βίγαϊΐ πᾶνε αἰβεγθηῖ 
Ιενε]8.1. [Ιηἀδεᾶ ῃϊ5 νου] ποῖ θὲ ἴῃ οὐδε ψ ἢ ὑῃα 
Τνοῦβ δἰὑμοσ, δοχοορὺ σῆθη ον πᾶν οδίδιδοϊϑβ ; 
Ρυΐ 5ἴποα ἔΠ6Υ πᾶνα οαἰατγδοῖβ, ἔΠ6Ὺ ἂῇὲ ποὺ γεβυδηῦ, 
ναΐ τὰπ σοὨ ΠΟ ΒΥ τοναγά ὑπ6 Ιονοῦ ἰθνε]. Απά 
{Π15, ἴοο, Ταϑαϊΐβ οἡ δοοουηΐ οὗὁὨἨ ἴῃς δος ὑῃδὺ ῃ6 
βίγεδση δηα ἰΐβ βυγίδος ἀγὰ ἱποϊϊμθα. Βαυΐ ψῆο ψουἹὰ 
ΒΔῪ [ἢαὺ ἃ 568-ϑυγίασς 5 ἱπο] πο δ Απα ραγιϊου] δῦ 
ἴῃ νίαν οὗ ἴῃς Ὠγροΐπεβεβ ὈὉγ ψ ΐο ἢ {Π6 ἔουν Ὀοα 65 
(νῖοἢ, οὗὨ οουγβε, ψγὲ 4150 94}1 ““ ε]θχηβῃῦβ" 1) ἃΓ6 
Ιη846 ϑρῆξιεβ'ί Αμπᾶ 80 ποῖ ΟἿΪΥ ἰβ8 ἃ δ γαὶϊν ποῖ 
τεασπῖ, θυΐ ἰδ 15. 4180 ποὺ βυβ)]εθοῦ ἴο βἰδπαϊηρ 51] 
νυ πουῦ ΔΩΥ οὐττοηΐ αὖ 4]], δ'ποθ, αἰ που ρἢ ἴπο γα ἰβ ἃ 
οοπμἤπεπος ἐπογείη οὗ ἔνο 8685, γαῖ ὕμεγε ἰ86 ποῖ 
ΤΩΘΓΕΙΥ οπ6 Ἰδνε], αΐ ἵἔνο οὗὨ ἵμϑιω, ὁθς πίρῃθσ, ὑΠ6 
οὗποσ ἰοσοῦ. Τῇα οἂβα οὗ ἰῃε ναϑΐου, ἱπα θεά, 15 ποῖ 
16 ϑδὴθ 88 ἐμαὶ οἵ π6 δαγίῃ, ψῃο, Ρεΐπρ 5011 
ἷἱπ οδαιδοῖοσ, ἢ85 ἰδκεη 5ῆδρε ϑοοουαϊηρ!ῦ; δηᾶ 
ὑἐπεγοίοταε Ὁ ἢδ5 Βο]ον5 ὑῃδὺ Κεαρ {Πεὶγ βδρθ, δπὰ 
6] εναῦοηβ 85 ψ6}} ; θα {Π6 νναῖθυ, ἔπγουρῇ ἴΠ6 ΤηΘΓῸ 

1.Α Ῥγυύμεαρογθαμ ἀοούγϊηθ :- ““ἼΤῊΘ Ὀοάΐθ8 οὗ ὑπ6 ἴουγ 6]6- 
τηϑηὐβ᾽ (τγαῖον, οἀυύῃ, δἷν, δῃᾷ ἢγϑ) “"δγϑ βρῃθϑγίοδὶ, ὅγβ οὐ] 
δχοθρίβα, σβοβθ ἤρινα ἰβ οοῃΐοδ]" (Ρ]αΐαγοι, 226 ίαοῖξιϑ 
ΤῬλιοϑορλογην 1. 14). 
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ὄχησιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιεῖται, καὶ τοιαύτην λαμ- 
’ Ἁ 3 ’ “4 εν4Ἁ 7 4 βάνει τὴν ἐπιφάνειαν, οἵαν ὁ ᾿Αρχιμήδης φησίν. 
18. ᾿Επιφέρει δὲ τοῖς περὶ τοῦ "Αμμωνος καὶ 

,Ὰ 3. » ς “- ῳ ’ Ν Ν ’ τῆς Αἰγύπτου ῥηθεῖσιν, ὅτι δοκοίη καὶ τὸ Κάσιον 
Ψ ’ ’ ᾽ ν ὄρος περικλύζεσθαι θαλάττῃ, καὶ - πάντα τὸν 
τόπον, ὅπου νῦν τὰ καλούμενα Γέρρα καθ᾽ ἕκαστα, 1 

τεναγίζειν συνάπτοντα τῷ τῆς Ἐρυθρᾶς κόλπῳ, 
συνελθούσης δὲ τῆς θαλάττης ἀποκαλυφθῆναι. 

τὸ δὴ τεναγίξειν τὸν λεχθέντα τόπον συνάπτοντα 
τῷ τῆς ᾿ἘΕρυθρᾶς κόλπῳ, ἀμφίβολόν ἐ ἐστιν’ ἐπειδὴ 
τὸ συνάπτειν σημαίνει καὶ τὸ σύνεγγυς καὶ 
τὸ ψαύειν, ὥστε, εἰ ὕδατα εἴη, σύρρουν εἶναι 
θάτερον θατέρῳ. ἐγὼ μὲν οὖν δέχομαι τὸ 

’ὔ δ ’ “»Ὺ᾽ 39 “Ὁ ’ Ψ συνεγγίζειν τὰ τενάγη τῇ ᾿Ερυθρᾷ θαλάττῃ, ἕως 
ἀκμὴν ἐκέκλειστο τὰ κατὰ τὰς Στήλας στενά, 
ἐκραγέντων δὲ τὴν ἀναχώρησιν γενέσθαι, ταπεινω- 
θείσης τῆς ἡμετέρας θαλάττης διὰ τὴν κατὰ τὰς 

Στήλας ἔκρυσιν. “Ἵππαρχος δὲ ἐκδεξάμενος τὸ 

συνάπτειν ταὐτὸν τῷ σύρρουν γενέσθαι τὴν ἡμε- 
τέραν θάλατταν τῇ ᾿Ερυθρᾷ διὰ τὴν πλήρωσιν, 

3 δι ’ ,ἷ 3 [ο. Ν , 

αἰτιᾶται τί δή ποτε οὐχὶ τῇ κατὰ τὰς Στήλας 
2 ’ ’ ) “ ς 3.ϑ ὁ « ’ 
ἐκρύσει μεθισταμένη ἐκεῖσε ἡ καθ᾽ ἡμᾶς θάλαττα 

συμμεθίστα καὶ τὴν σύρρουν αὐτῇ γενομένην τὴν 

1 γέ, αἴΐου ἕκαστα, Οὐταῖθ οτηἱΐβ ; Βο Μοίηοϊο. 
3 καί, Οοταὶβ ἀο]οῦθβ, δἵδοσ δέχομαι; Α. ΜΙΗΠ]ΟΣ ΔΡρσγονίπρ. 

1ᾺΑ Δ10010 ἕο ἱπ Ῥργρὺ Ὀούνγθθῃ οὶ υβίαι) ἃπὰ Μί. 
Οὐαβὶυδβ ; ποὺ [6 Αγδνίδη θγγδδ. 
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ἱπῆήυσεπος οὗ ργανὶυ, τἱάθϑ  ἀροὴ ἴπθ δαγ!ἢ δηά 
δϑβιτη 65 ἴῃ 6 βοΐ οὗ βυτίδοα ψ ῃο ἢ Αὐοῃϊτηθαεβ βᾶγβ ἰδ 
Ὧο68. 

18. Εταϊοβίμθηθϑ δ 5 ἴο ψμαῦ ἢ6 Πδ5 βδα δρουΐ 
Αὐτοῦ δηά Εργρὺ.} 8 ορίπίοῃ ἰμᾶὺ Μί. (δβὶυβ 
γγᾺ5 ΟἿΟ6 86 ὈΥ πε 568, ἃπᾶ α͵5ο ὑπαὶ 41} {π6 
τερίοη ψῃοσα ἴἢ6 580-081]. Οεεγμαὶ πον 18, 885 ἴῃ 
ΘΥΘΙῪ ρᾶγὺ οονεγεα νὴ 5104] -νγαῦευ δίποα ἰδ ννὰβ 
οοπηροῖεα ψ ἢ} {Π6 συ] οὗ δε εά 868, ἀπᾶ ἐπαῦ ἰὑ 
Ὀδοδηηθ πποονουεα ἤθη {πὰ 56853 οδηθ ἰορεῦῃον, 
Νον 1 15 διηρίραοιβ ἴο 58Υ ὑΠδ΄ [6 τερίομ τηθηἰοηεα 
νγὰ5 σονεγϑα ψ ἢ 5Π04]-νγαῖον βἰποα ἰδ ψγὰ5 σοπηδοίοα 
νὴ ἢ ὑπΠ6 συ] οὗ ἴῃς Βεα 8568, ἔον ““ἴο ΡῈ οοππεοοϊοα 
ψἸ0Π τ68Π5 οἰ ΠΟ, “ἴο σογηδ ποὺ ἴο᾿ οὐ “ἴο οι οἢ ̓ ; 
80 παῖ, 1 να ψετε τοίευτηρ ἴο θοαῚ65 οὗ ναΐεν, ὑπ ς 
ῬΡῆγαβα ψουα τηθδῃ, ἰῃ πα Ἰαϊζεν 56 η86, ὑπαὶ Ομ 6 
Ῥοαγ οὗ ναῖδσ. 18 σοπῆπεπι νὴ ἢ δποῦμεσ. Μύυ ἰηΐοι- 
Ρῥγοϊαϊίοι, ἤοννανοῦ, 156 ὑπαὶ [ἢδ6 5Π04]-νναῦθυβ “ς οᾶσηβ 
ΠΘΑΡ ἴο᾽ ἴης6 Βεα 868 85 Ἰοῃρ' 85 [Π6 παύτονϑβ δὖ [8 
ΡΙ]ΔΥ5 οὗ Ηδφγδο]οθ σοῦ 501} ο]οβεά, δηᾶ {παὺ δ  Υ 
16 δον 5 μδα Ὀδθη ὈΤΌΚΘα {πγοῦρη, [ἢ 6 τοῦγα- 
τηδηΐ οὗ [ἢ 58041-νγαῦοσ ἴοοῖκκ ρίδος θδοδυβα {6 ἰενοὶ 
οὗ {πε Μεαϊϊξεγγδῆθδη ὅδ ἢδα θεβϑὴ Ἰοψεσγθα ΡΥ {με 
οὐυαἴϊῆον αὖ ἴῃς ῬΙΠ]αγθ. Βαυὶ ΗἸρρδύοδυβ, ἱπϊευργοϊηρ 
16 ρῥῆγαβε “ἴο μὲ οοπηθδοϊεα ἢ " ἴο "ὲ [Π6 βδ1ὴ6 
ὑΠηρ 85 ““ἴο θεοοης οοπῆπσπὶ νυν, ὑπαὶ 15, ὑπδῖ 
ΟὟ Μεαϊϊοιγαηθδη ὅ6α “βεοδηὴθ σοῃῆπεπὶ ὙΠ 
1:6 Βεὰ ὅεὰ Ὀεδοδυβα οἵ 115 Ρεΐϊῃρ Ε|1δὰ ἃρ ψ ἢ 
νναΐει, ἤπια 5 ἔδυ]δ ΟΥ̓ δϑικίηρ ΠΥ ἰῃ ὑπὸ ψου]α ἴὉ 18 
ὑμπαῖ, δ ἴῃς ἰτἰηθ θη οὐὐ Μεάϊτοσγδμοδη 868, 
θαοδυβα οὗ 6 οὐυϊῆονν οὗ ἰζἰ5 νναῖϑτς αὖ ἴῃς Ρ᾿]]4γ5, 
ὉΠαουγοηΐ 15 σἤδηρα ἴῃ ὑπαὶ ἀϊτγεούίζη, 1 ἀἰά ποῖ 
αἶδο οδυβὲ ἴη6 Βεα 568, ψῇῃϊοῃ Πα Ὀδοοιὴα οοηῆΠαποηϊ 

3 ΠῚ. 6 Αὐϊαηύϊο δὰ ὑμ9 Μοάϊζογγδηδδ. 
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᾿ρυθράν, καὶ ἐν τῇ αὐτῇ διέμεινεν ἐπιφανείᾳ, 
μὴ ταπεινουμένη: καὶ γὰρ κατ᾿ αὐτὸν Ἔρα- 
τοσθένη τὴν ἐκτὸς θάλατταν ἅπασαν σύρρουν 
εἶναι, ὥστε καὶ τὴν ἑσπέριον καὶ τὴν ᾿Ερυθρὰν 
θάλατταν μίαν εἶναι. τοῦτο δ᾽ εἰπὼν ἐπιφέρει 
τὸ ἀκόλουθον, τὸ τὸ αὐτὸ ὕψος ἔχειν τήν τε ἔξω 
Στηλῶν θάλατταν καὶ τὴν Εβρυθρὰν καὶ ἔτι τὴν 
ταύτῃ γεγονυῖαν σύρρουν. 

14, ᾿Αλλ᾽ οὔτ᾽ εἰρηκέναι τοῦτό φησιν Ἔρατο- 
σθένης, τὸ σύρρουν γεγονέναι κατὰ τὴν πλήρωσιν 
τῇ Ἐρυθρᾷ, ἀλλὰ συνεγγίσαι μόνον, οὔτ᾽ 
ἀκολουθεῖν τῇ μιᾷ καὶ συνεχεῖ θαλάττῃ τὸ αὐτὸ 
ὕψος ἔχειν καὶ τὴν αὐτὴν ἐπιφάνειαν, ὥσπερ 
οὐδὲ τὴν καθ᾽ ἡμᾶς, καὶ νὴ Δία τὴν κατὰ τὸ 
Λέχαιον καὶ τὴν περὶ Κεγχρεάς. ὅπερ καὶ αὐτὸς 
ὁ “Ϊππαρχος ἐπισημαίνεται ἐν τῷ πρὸς αὐτὸν 
λόγῳ" εἰδὼς οὖν τὴν δόξαν αὐτοῦ τοιαύτην ἰδίᾳ 
τ πρὸς αὐτὸν λεγέτω, καὶ μὴ ἐξ ἑτοίμου 
λαμβανέτω, ὡς ἄρα ὁ φήσας μίαν εἶναι τὴν ἔξω 
θάλατταν σύμφησι καὶ ὅτι μία ἐστὶν αὐτῆς ἡ 
ἐπιφάνεια. 

1ὅ. Ψευδῆ δ᾽ εἶναι φήσας τὴν ἐπὶ τοῖς δελφῖσιν 
ἐπιγραφὴν Κυρηναίων θεωρῶν αἰτίαν ἀποδίδωσιν 
οὐ πιθανήν, ὅτι ἡ μὲν τῆς Κυρήνης κτίσις ἐν 
χρόνοις φέρεται μνημονευομένοις, τὸ δὲ μαντεῖον 
οὐδεὶς μέμνηται ἐπὶ θαλάττῃ ποτὲ ὑπάρξαν. τί 

1 Πμιαῦ ἰ5, {π6 σιϊέα οὗ ΟοΥὐ μῦς δὰ Αορίπα, γοϑῦ δηὰ οαβῦ, 
ΓΟθρθοῦνοὶυ, οὗ ὑῃθ Ιϑμιηιβ οἵ σον ἢ. 

Ὁ ΤΉδὺ 18 δὖῦ ἴπ8 ογϑοὶβ οὗ Αἰπῶοῃ. ὅ66 ρᾶρθ 18]. 
δ ΤῊΘ ἀο]ρ ἶη ννᾶβ ἴο ἢὉη6 αγβαῖϊζβ {86 ὙΥ ηδοὶ οὗ ἃ Ξκοδροχῦ 

ἴονῃ. 10 που]ὰ βθθ ἴο 8 ὑμαῦ ἴῃ διῃὈβεβδάοσβ ἔγοῃχ 
Ογγθηθ βοὺ Ρ ὑπο ἀο]ρῃΐη 88 ἃ βύτηρο] οὗ ὑποῖν οὐ ἴον, 
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ἢ 1Ὁ, ἴο τᾶ κα {Π6 βᾶπὶθ οβδηρα, δῃα ΨΥ ἱπ [Π6 
γα ὑπὸ Βεα 8ὅ6α δοηίϊηυςξα δὖ ὑῃ6 βϑάὴδ ]Ἰδνοὶ] 
ἰπδιοδα οὗ Ὀεΐησ ἰονεγεά ψῇἢ ὅπ6 Μεάϊϊουγδηθαη ὃ 
ἔοι, 5808 ἢθ, βνδὴ δοοοζαΐηρ ἴο Εχαϊοβῦθῃθβ Ηἰνηβοὶ 
ἴΠ6 ψῇο]6 δχίθυϊου 868 18 σομῇμπθηϊ, πα σομβοα θην 
16 ψεβϑύθιῃ 868 δπᾶ ἰῃε Ηρα ὅ6α ἔογη ομβ 868. 
ΑΠῈΡ βαγίηῃρ 118, ΗἸρΡρδύομιυβ δα ]48 ᾿ΐβ σογο ]άγυ : 
ἐμαὺ {Π6 8ὅ684 ουϊδίας ἴπ6 ΡΊ]]αγ5, {μῆς Βεα 8εᾳ, δᾶ 
ἰῃς Μεαϊϊζούγαμθδη 868, ἴοο, Ψ 161) ἢ85 Ὀδοομλα ΘΟῃ- 
Πποηὺ νῖτἢ της Ηρα 8568, 411 ἢανε {π6 βάτηδ ᾿δνεὶ. 

14, Βαυῖ Εἰταϊοβι 665 ΓΈ ρ] 165 ἴο ὉΠ|8 [ῃὰῦ 6 ἢδ5 ποὺ 
5814 ὑπαῦ [Π6 σοπῆἤπεπος ψ ἢ ἴῃς Βεα 868 ἴοοῖϊκ ρίδος 
δὺ ἴῃς της ἴῃς Μεαϊξουγδπδθδη 8568 86 θθοοιησ ἢ]]οά, 
Ραυΐ τλργεὶῪ ἰπαὲῦ ἴῃς Μεαϊζογγαμθᾶη 56 ἢδά οοϊὴθ ᾿ 
ὨΘΔΥ ἴο ἰὐ ; δηά, θα6βία 65, ὑῃδὺ 1 ἀο65 ποὺ [Ὁ] ]ονν ἔγοσα 
ἴῃς ποίίοη οὗ οπα οοῃτϊπαουϑβ 568 [ῃδὺ ἰ ἢδ5 ὕΠ6 5816 
᾿εὶσηῦ δηα ὑῃς 58πλ6 Ἰδνεὶ] -- ἰδ 85 [6 Μεααϊζουγϑῆθδῃ 
[85 ποῦ, ΔΠα ἃ5 πηοβὺ Δ5βΌΓΘαΪΥ 158 νναΐεγβ δῦ Γδο ΔΘ Όμα 
δα ἴποθα δρουΐ Οδησοῆγοδα  πᾶνα ποῖ. 'ΓἢΪ5. νϑὺῪ 
Ροϊπῦ Ηἰρρδγοβυβ Ὠλιη561} τηδῖτο5 ἴθ ἷβ θοοὶκς δραϊηβί 
Εταϊοβυεη68 ; βίησο, θη, ἢ6 Κποννβ ῃδὺ 56 ἢ 15 {Π6 
ορίπίοῃ οὗ Εγαϊοβίμθπαβ, ᾿εὖ ἢϊπὶ ρῖνα βουὴ δύριυχηθηῦ 
οὗ ἢὶβ ονῇ δραϊηδὺ Εἰγαϊοβῦθδηβ, δὰ ἰεῖ ἢΐπη ποῦ 
ἀβϑϑαιηα ΟΠ Πδπα ἰῃαῦ, ἔογβοοίῃ, 1 ἃ τῇδῃ βᾶγ5 [6 
ΘΧΤΘΥΙΟΥ 568 15 ὁη6, ἢ6 δὺ Π6 βδδηθ [ἰτὴης δίῆττωηβ 450 
δῖ 18 Ἰενεὶ 15 θνευυνῆοτα [6 5816. 

156. Αραΐη, σε Ηἰρρδιομβ βᾶγ8 ὑμὰὺῦ ἴῃς ἴἰη- 
βογίρύίζοη οἷν ἔπε ἀο] ρῃϊη5,2 τηδδ ὈΥ βϑδογεα δι 5580 85 
οὗ ὄγύδεμα, ἰ5 ἴαϊβε, ἢ6 σίνθϑ δῇ ὑποοηνί ποίη ΓΕΆΒΟ. 
νν 6 Πς 5805 ὑπᾶὺ δἰ ΓΠουΡἢ ἴῃ ἐουμπαΐηρσ οὗ Ογγεμε 
4115. νη ἰδιογίοαὶ ἐἰταθθ, γεῦ πὸ Ὠϊδίογίδῃ ἢδ5 
τεςοογασδα ἐπαὺ μ6 ογδο]α ννὰβ Ἔνοῖ βἰζααϊθα οα ἃ 568. 

διλα ὑμπαῦὺ ἴῦ δά πο Ῥϑδυίηρ οὐ ἴπθ6 αὐθϑβύϊοῃ θύμον οὐ ποῦ 
Ὁ}.6 οΥ̓δ80]9 οὗ ΑἸητηοῃ ὕγδβ 9006 Οἢ ὕδ ΒΘΘΒἤΟΥΘ. 
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γὰρ εἰ μηδεὶς μὲν ἱστορεῖ, ἐκ δὲ τῶν τεκμηρίων, 
ἐξ ὦ ὧν εἰκάξομεν παράλιόν ποτε τὸν τόπον γενέσθαι, 
οἵ τε δελφῖνες ἀνετέθησαν καὶ ἡ ἐπιγραφὴ 
ἐγένετο ὑπὸ Κυρηναίων θεωρῶν; συγχωρήσας δὲ 
τῷ μετεωρισμῷ τοῦ ἐδάφους συμμετεωρισθεῖσαν 
καὶ τὴν θάλατταν ἐπικλύσαι τοὺς μέχρι τοῦ 
μαντείου τόπους, πλέον τι ἀπὸ θαλάττης 
διέχοντας τῶν τρισχιλίων σταδίων, οὐ συγχωρεῖ 
τὸν μέχρι τοσούτου μετεωρισμόν, ὥστε καὶ τὴν 
Φάρον ὅλην καλυφθῆναι καὶ τὰ πολλὰ τῆς 
Αἰγύπτου, ὥ ὥσπερ οὐχ ἱκανοῦ ὄντος τοῦ τοσούτον 
ὕψους καὶ ταῦτα ἐπικλύσαι. φήσας δέ, εἴπερ 
ἐπεπλήρωτο ἐπὶ τοσοῦτον ἡ καθ᾽ ἡμᾶς θάλαττα 
πρὶν τὸ ἔκρηγμα τὸ κατὰ Στήλας γενέσθαι, ἐφ᾽ 
ὅσον εἴρηκεν ὁ ᾿Ερατοσθένης, χρῆναι καὶ τὴν 
Λιβύην πᾶσαν καὶ τῆς Εὐρώπης τὰ πολλὰ καὶ 
τῆς ᾿Ασίας κεκαλύφθαι πρότερον, τούτοις 
ἐπιφέρει, διότι καὶ ὁ Πόντος τῷ ᾿Αδρίᾳ σύρρους 
ἂν ὑπῆρξε κατά τινᾶς τόπους, ἅτε δὴ τοῦ 0 Ἴστρου 
ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν Πόντον τόπων σ ἐξομένου καὶ 
ῥέοντος εἰς ἑκατέραν τὴν ἐεϑα  ὁ τὴν θέσιν 
τῆς χώρας. ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν Πόντον 
μερῶν ὁ Ἴστρος τὰς ἀρχὰς ἔχει, ἀλλὰ τἀναντία 
ἀπὸ τῶν ὑπὲρ τοῦ ̓Αδρίου ὁ ὀρῶν, οὔτ᾽ εἰς ἑκατέραν 
τὴν θάλατταν ῥεῖ, ἀλλ᾽ εἰς τὸν Πόντον μόνον, 

σχίξεταί τε πρὸς αὐτοῖς μόνον τοῖς στόμασι. 
κοινὴν δέ τινα τῶν πρὸ αὐτοῦ τισιν ἄγνοιαν 
ταύτην ἠγνόηκεν, ὑπολαβοῦσιν εἶναί τινα ὁμώ- 
νυμον τῷ Ἴστρῳ “ποταμὸν ἐκβάλλοντα εἰς τὸν 
᾿Αδρίαν ἀπεσχισμένον αὐτοῦ, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ γένος 

Δ σι, Τ. 6. Τύυοῖϊζουν, ἴον ἤ. 



ΘΕΟΟΘΒΑΡΗΝΥ, :. 3. τς 

ὟΥΕΙ], νναὺ 1 πὸ ἰβίογίδῃ ἀοθ5 γσεοοτα ἰδς δεῖ, δπά 
γαῖ, δοοογαϊπρ ἴο {π6 δνϊάθῃςα οὐ ψῃῖο ἢ νὰ ᾶθ6 ὑμα 
οοη͵δοΐατα ὑμαὺ πΠ6 ταρίου νγὰβ οποα οοδϑὶ-ἰΔη6, [ΠῈ 
ἀο]ρἢΐπ5 ψεῖε ἴῃ ἔδοὺ ἀεδαϊοαϊοα δηα {})6 1ῃβουριοη νγἃ8 
δηρτανεα ὈΥῪ 5δογθα διμθαββδάουβ οὗ Ογτεπε δ Αραίη, 
αἰ πουρ ΗἸρρδγομυβ μᾶ5 δαυηϊζιεα ἐμαΐ, δοῃρ στ 
[6 οἸαναίίοη οὗ {πΠς6 Ρεα οὗ ὑπ 568, ὑΠ6 568 1156] ννᾶβ8 
οἰεναῖεά, δια ὑπαῦ ἰῦ ἱπυπάαϊεα {Π6 σου τυ ἃ5 ΓΔ ἃ8 
ὑΠ6 οἴδοῖθ, ἃ αἰβίδηοα οὗ βοιηθν ὰΐ ποσὰ [8 ΓΘ 6 
ὑπουβδηα 5ἰδαΐα ἔγοτα ὑπ 564, ἢ6 ἀοδθϑβ ποὺ δαχηϊ ῃ 6 
εἰδναύίοη οὗ {Π6 β5εα ἴο ϑυςἢ ἃ ροϊπὺ ὑπᾶῦ θοὺ [6 
ψ»}0]6 15] πα οὗ Ρηαγοβ ἀηα {πε σγεαῖογ ρατὶ οὗ Εἰσγρὺ 
ψγΘΥῈ σον γ66---Ἴυϑὺ 85. ὑμπουρἢ 80 Πρ δὴ οἰθνδίίοη 
οὗ 86 86ὲ84 ψοῖε ποὺ βιβιοίεηῦ. ἴο ἱπυαπάαϊα {Π 6868 
αἰδιυοῖβ ἴοο! Απαᾶ δρδίῃ, δέϊεν βαγίηρ {ῃδὰὺ 1, θεΐοτγε 
16 ουαὐρτεαὶ οὗ [6 νναῖθιβ αὖ πε Ῥ1Π]ὰγ8 ἴοοκ ρῥἷδςθ, 
{Π6 Μεαϊζευταηθαη ὅεα νγὰϑ σϑὰ]γ 116 ἴο 6} δ 
εχίθηϊ 85 Εἰγαϊοβυ 6 μ 68 [85 βἰδίεα, [6 ψ ῃο]6 οὗ [ὐργἃ 
δηά {Π6 στεδίεγ ρατί οὗ Ευσορε δπα Αδία τηυϑδὲ ἢγϑῦ 
Ὦδνα Ὀ66η οονοῖϑά, ἢ δας πογοῖο ὑπαὺ ἴῃ6 Ῥοπίυβ 
ψνου]α ἤθη αν Ὀδθη σοηῆμπεπὶ νὴ ἰῃ6 Δαγαἴϊς ἴῃ 
ΒΟ ΗΪδο6β, ἴῸὉΓ ὑῃ6 τϑᾶβοὴ ἐμαὶ ἴῃς [βὕδυ,1: δ8 ἢθ 
ΒΌΡΡΟΞβ65, Ὀγδῆς 685 Οὔ ἴτουη ἴῃς Ροπῖι5 γερίοηβ ἃμπα 
ἀπ5 ἤονν5 ᾿ἱπἴο Ὀοΐῇ 5685, οἡ δοοοιυηΐ οὗ [δε Ἰΐβ οὗ ἐῃς 
Ιαπα. Βαΐ πεϊΐμοὺ ἀο685 ἴῃς βἴδυ σῖβα ἴῃ ἴῃς Ῥοηΐυβ 
γΤαρίουβ (Ομ ὑπ 6 σομίγΑΥΥ, ἰὖ Γἶθε68. ἴπ ἴΠ6 τηουηΐδὶῃβ 
ἄρον πε Ααγίαϊίο), ποῦ ἀο65 ἰδ ον ἱπῖο θοΐῃ 5688, 
Ὀυὺ ἱπΐο {ῃς Ῥοηῖΐιι5 δίοῃθ, δῃά ἰδ Ὀγάποἢ 65 Οἱ᾽ ΠΑΡ 
1ἴ8 τηου 8 οα]γ. Ηονανεοσ, ὑμ15. τηϊϑίακε οὗ Ηἰρ- 
Ῥδύο 5 ἰ8 5Βῃαγεα ψἱῦ}} Πΐτη ὈΥ δοπα οὗ ἢἷ5 ῥγε- 
ἀεδοθββοῦβ, 0 Βυρροβεα {ἐπαὺ ἔβετα νγὰβ ἃ στῖνϑσ οὗ 
τὴ 5812 6 ὨδΙὴ6 85 ὑῃε 5ἴδυ, ψ ῃ] ἢ ὈγΑποἢοα ΟἹ ἔγΌτα 
10 δηα οτωριϊδα ἱπῖο {πε Ααγίαϊίς, ἀηα {ὑπαὶ {Π6 ὑχῖρα 

1 ΠῚ 5 ζδηαθροδ. 
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Ἴστρων," δι’ οὗ φέρεται, λαβεῖν τὴν προσηγορίαν, 
καὶ τὸν ᾿Ιάσονα ταύτῃ ποιήσασθαι τὸν ἐκ τῶν 
Κόλχων ἀνάπλουν. 

10. Πρὸς δὲ τὴν ἀθαυμαστίαν τῶν τοιούτων μετα- 
βολῶν, οἵας ἔφαμεν αἰτίας εἶναι τῶν ἐπικλύσεων 
καὶ τῶν τοιούτων παθῶν, οἷα εἴρηται τὰ κατὰ τὴν 

Σικελίαν καὶ τὰς Αἰόλου νήσους καὶ Πιθηκούσσας, 
ἄξιον παραθεῖναι καὶ ἄλλα πλείω τῶν ἐν ἑτέροις 
τόποις ὄντων ἢ γενομένων ὁμοίων τούτοις. ἀθρόα 
γὰρ τὰ τοιαῦτα παραδείγματα «πρὸ ὀφθαλμῶν 
τεθέντα παύσει τὴν ἔκπληξιν. νυνὶ δὲ τὸ ἄηθες 3 
ταράττει τὴν αἴσθησιν καὶ δείκνυσιν ἀπειρίαν τῶν 
φύσει συμβαινόντων καὶ τοῦ βίου παντός, οἷον εἴ 
τις λέγοι τὰβ περὶ Θήραν καὶ Θηρασίαν νήσους 
ἱδρυμένας ἐν τῷ μεταξὺ πόρῳ Κρήτης καὶ τῆς 
Κυρηναίας, ὧ ἡ Θήρα μητρόπολίς ἐστι τῆς 
Κυρήνης, καὶ τὴν Αἴγυπτον καὶ πολλὰ μέρη 
τοιαῦτα τῆς Ἑλλάδος. ἀνὰ μέσον γὰρ Θήρας καὶ 
Θηρασίας ἐκπεσοῦσαι φλόγες ἐκ τοῦ πελάγους ἐφ᾽ 
ἡμέρας τέτταρας, ὥστε πᾶσαν ζεῖν καὶ φλέγεσθαι 
τὴν θάλατταν, ἀνεφύσησαν κατ᾽ ὀλίγον ἐξαιρο- 

μένην ὡς ἂν ὀργανικῶς καὶ συντιθεμένην ἐκ μύδρων 
νῆσον ἐπέχουσαν δώδεκα σταδίων τὴν περίμετρον. 

1 Ἴστρων, Μοίηοϊκθ, ἔοῦ Ἴστρον. 
3 νυνὶ δὲ τὸ ἄηθες, ΧΥΪΔΉΔΘΡ, ἔοΥ νῦν εἰ δὲ τὸ ἀληθές ; οαϊΐογα 

Το] νην. 
8. χά, Ετοβκυτά, ἴου τάς; Κυδπιογ, Εουρίζοῦ, Μοίῃοκο, 
[ο] ον ης. 

4 χέτταρας, Μοϊηοϊτο, ἴογ τέσσαρας. 

212 



ΟΘΕἙΟΟΆΑΡΗΥ, :. 3. τ5-τό 

οὗ [δὑγίδηβ, ὑπγοῦρη ψοβα ὑευγίουυ {Ππὶ8 ϑἴον ἤἥον, 
σοὺ ὑπο ῖγ δρρε]]δίίοη ἔγοιη 1ἴ, δῃα ὑπαὶ ἰδ ννὰϑ, ὈΥ {15 
τουΐε ὑμπαὺ ΨΦ8θοὴ τηδάθ6 ἢΐβ γεϊιση νογᾶρα ἔγοιῃ {6 
Ἰαπα οὗ [6 Οο] ἢ 1818. 

16. Νον,, ἴῃ οὐδ ἴο ργοτηοῖες ἴῃς νἱτῖας οὗ ποῦν, 
τηδΥν 6] Πρ} δ βυο ἢ ΟΠδηρῈ5 85 1 ἤανε ἀδθοϊαγεα ἴο 
Ὀδ6 Ταβροῃϑθ]6 ἴον ἀεϊυρεβ δηα ἴῸΓ βο ἢ ὀρεογαϊοηβ 
οὗ παῖιῃτε 851 μᾶνβ βρόκβϑη οὐ ἴῃ ἴῃς οδβε οὗ ϑίςῖγυ, 
6 15]4η45 οὗ Αθοϊ]υβ, δπᾶ ἴΠ6 ΡιΓΏδοι5586, ᾿ὖ 15 ον ῃ 
νγἢ1]Ὲ ἴο βοὺ ἔογιλ 53:1}} οὔμεὺ ἱπϑίδποθβ οὐ ὑπίηρϑ 
ΒίγΉ1]Ρ ὑπογεῖο ὑπαὶ οχἰβϑῦ, οὐ 6186 μάνα ΤΆΚΚΘη ρῥΪδᾶςς, 
ἷπ οὔμοὺ τερίομβ. ΕῸΡ 1 ἃ ἰασρεὲ ΠΌΡΟΣ οὗ βυοῇ 
ἰπβίδῃοθϑ 816 ρ]δοβᾶ ἴῃ νίενν, [6 ψ}}} ραῦ ἃ βἴορ ἴο 
ΟἾ Θ᾽ 5 διηδΖειηθηΐ. Βααΐ, 85 ἰὖ 18, {π6 ὑπέδυ "αν ἐπίῃ 
αἰδῦαγρα ὑΠ6 56 865 δῃᾶά ὅῆενβ οὔδ᾿ β ἱσῃούδησα οὗ 
Παῖυγα] ΟΟΟΌΣΓΘΠΟΘΒ δηα οὗ πε σοπαϊτίομβ οὗ 118 
ΒΘΏΘΓΙΑΙΙΥ ; ἔον Ἰῃηβδίδῃηςθ, ΒΌΡροβε οὔδ βῇου]α 611 {πε 
βίουυ οὗ Τπενὰ δηᾶ Τἢδγδβία (151]84η45 δἰτυααῖεα ᾿η [ῃ6 
τοδαβίεδα θεΐνθεπ Οτγεῖα δηα Ογγεπδθα, ὑΠ6 ἤγοὶ οὗ 
ψ ἢ οἢ, ΤΏΘΓα, 18 ὑπΠ6 τρούμου- ον οἵ Ογγβηθ), δπα οὗ 
Ἐργρίὺ, δῃὰ οὗ τωδηυ δυο ρ]δοθβ ἰῃ ατεεοθ. ΕῸΓ 
τηϊάναΥ Ὀεύΐνεθη ΤΠοτα δηα Τμοιδβίὶα ἢἤγεβθ ὈγΟΪκα 
ἔουῦῃ ἔγοιῃ {Π6 568 δηᾶ Ἵοοπίϊπυρα ἴον ἔουν ἀδΥ5, 80 
παῖ ὑΠ6 ψ ῇο]6 568 Ὀοϊ]θα δῃα Ὀ]4Ζεα, δπα ἰῃ6 ἤτοϑ 
οαϑῦ ὉΡ δὴ ἰβϑ]δηα νοῦ ψγὰ8 στδάυ!ν εἸεναϊεα 85 
ὑπουρῇ ὈΥ ἰονεῦβ δπα οοηβίϑιεα οὗἨ Ὀυγηΐηρ᾽ τηλ55658--- 
ΔῊ ἰ5]δηα νυ ἱτἢ ἃ βιγεῖοῃ οὗ ὑνεῖνε βἰδαΐα ἱῃ οἰγουμ- 

1 (ορδγθ Ηογδοθβ “" ΝῚΪ δαπηῖγασὶ" (ΣΦ ρὶδί. 6). ΑἸ5ο 1. 3. 
] (Ὀοϊον); δῃᾷ Οἴοοσο, 26 Ζιηΐδιια ὅ. 8. 23 δῃὰ ὅ. 29. 87. 
ΤῊ6 δὕοϊο ῬὨΠ]ἸΟΒΟΡΉΘΥΒ αὐΐδομθα ρσγοαῦ ἱπρογΐδηοθ ἴο 8 
νἱἰγῖαθ οὗ “νυ ηρ αὖ ποίμίηρ." Βύγα ὈοΟ 5 ργεβθηῦ ρυγῦ- 
ῬΟΒΘ 18, ὈῪ Ὠϑδρὶπ ὉΡ ἱπδύϑῃοοθθ οὗ τηϑυνθ]]οῦ}8 ΟΟΟΌΓΥΘΠΟΒΘΒ, 
ῦο Ῥτγοιηοῦθ ὑμαΐ νἱγύμπθ ἴῃ ὑπο βύυαοηϊ οὗ σοορταρῆν, δηᾶ ὑῃπ8 
ὕο Τϑίῆονθ ἀουδῦ δηα ϑποουγαρθ ὑΠ6 Βοϊθηὐῆς ΒριτΊῦ. 

3 Ῥαᾷρο 199. 
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μετὰ δὲ τὴν παῦλαν τοῦ πάθους ἐθάρρησαν 
πρῶτοι Ῥόδιοι θαλαττοκρατοῦντες ἐπιπροσ- 
πλεῦσαι τῷ τόπῳ, καὶ Ποσειδῶνος ᾿Ασφαλίου 
ἱερὸν ἱδρύσασθαι κατὰ τὴν νῆσον. ἐν δὲ τῇ 
Φοινίκῃ φησὶ Ποσειδώνιος γενομένου σεισμοῦ 
καταποθῆναι πόλιν ἱδρυμένην ὑπὲρ Σιδόνος, καὶ 
αὐτῆς δὲ Σιδόνος σχεδόν τι τὰ δύο μέρη πεσεῖν, 
3 9 :) 3 ’ Ψ ᾿ Ἁ 3 ’ ἀλλ᾽ οὐκ ἀθρόως, ὥστε μὴ πολὺν φθόρον ἀνθρώπων 

’ Ν 2 2. Ν ᾽ὔ » ΔΝ » Ἷ γενέσθαι. τὸ δ᾽ αὐτὸ πάθος καὶ ἐπὶ τὴν Συρίαν 
ὅλην διέτεινε, μετρίως δέ πως. διέβη δὲ καὶ ἐπί 
τινας νήσους τάς τε Κυκλάδας καὶ τὴν Εὔβοιαν, 
ὥστε τῆς ᾿Αρεθούσης (ἔστι δ᾽ ἐν Χαλκίδι κρήνη) 
τὰς πηγὰς ἀποτυφλωθῆναι, συχναῖς δ᾽ ἡμέραις 
" ᾿ ͵ ἢ » ’ ᾿ 
ὕστερον ἀναβλύσαι κατ᾽ ἄλλο στόμιον, μὴ 
παύεσθαι δὲ σειομένην τὴν νῆσον κατὰ μέρη, 

᾽ Γοὶ 9 3 [οἱ “4 ’ πρὶν ἢ χάσμα γῆς ἀνοιχθὲν ἐν τῷ Ληλάντῳ πεδίῳ 
πηλοῦ διαπύρου ποταμὸν ἐξήμεσε. 

11. Πολλῶν δὲ συναγωγὰς ποιησαμένων 
’ὔ ᾽ ᾽ὔ λ ε Ν ο-- ’ τοιαύτας, ἀρκέσει τὰ ὑπὸ τοῦ Σκηψίου Δημητρίου 

συνηγμένα οἰκείως παρατεθέντα. μνησθεὶς γὰρ 
τῶν ἐπῶν τούτων, 

κρουνὼ δ᾽ ἵκανον καλλιρρόω, ἔνθα τε πηγαὶ 
δοιαὶ ἀναΐσσουσι Σκαμάνδρου δινήεντος. 
ἡ μὲν γάρ θ᾽ ὕδατι λιαρῷ, 
ἡ δ᾽ ἑτέρη θέρεϊ προρέει εἰκυῖα χαλάζῃ, 

(11.23.14) 
οὐκ ἐᾷ θαυμάζειν, εἰ νῦν ἡ μὲν τοῦ ψυχροῦ 
ὕδατος μένει πηγή, ἡ δὲ τοῦ θερμοῦ οὐχ ὁρᾶται. 
δεῖν γάρ φησιν αἰτιᾶσθαι τὴν ἔκθλιψιν τοῦ 
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ἔεγεηςθ. αΑἴδὺ [Π6 οεβϑϑαύϊοη οὐ δε δγυρίίϊοη, ἴῃ6 
ΒΠποάΐδη5, αὖ 6 ὑἰπηθ οὗἁ ὑμὶν τρδυ τὴ 6 Βα ρΓ δ δου, 
ΜΘ ΙΕ νοῦ ἴο νεηἴυγα ρΡοη {ἢ 6 βοθὴδ δηα ἴο δγδοὺ οῃ 
16 15] πα ἃ ἴδιρὶςε 'ἰπ Ποποὺῦ οὗ Ροβείάοῃ Αβρἢ]1ο 8.1 
Απαᾶ ἱπ Ῥῃορδηίοῖα, ϑὰγ5 Ῥοβεϊομπίιβ, οα ὑπ οσοϑβίοῃ 
οὗ δῃ εαὐγΐμπαυδκο, ἃ οἰἵυ βιλυδῖϊοα ἀρονα ϑ᾽4οῃ νψἃ5 
βνν ] ον Ρ, ΔΠπ6 πϑᾶγ]ν ὑννο- [γα 5 οὗ δ᾽άοη 1561 
νγὰἃ5 αηρπ]εα ἴοο, Ὀαΐ ποῖ ἃ}} δὖ οποθ, 80 ὑῃδὺ πο 
ΘΟΠΒΙΘγΆ0}]6 ἀεαδιγαοϊίἝοη οὗἨ Ὠυγηδη [16 ἴοοῖς ρΪδοσ. 
ΤῊΏδ βδ1ὴ6 ορονγαϊίοι οὗ παΐατε εχιθηαδα 4150 ονϑν ἢ 6 
ψγ 016 οὗ ϑ'υγῖα, θυΐ ψ ἢ ταῦθον τηοάετγαῖα ἔογοε ; δηά 
ῦ α͵80 ραββθα ονδῖἴο οεγίδίῃ ἰβίαπαβ, θοΐῃ [6 Ογοϊδάθς 
δα Επθορθα, νἱἢ 6 γοϑυϊῦ ὑπαὶ Π6 [ουπίδὶ 5 οὗ 
Αγεΐδυβα (4 βρυίπρ ἴῃ ΟΒα]οῖβ) ψεῖθ βἰορρεαᾶ υρ, 
᾿πουρἢ Δ Υ τὴν ἀδγβ ὕπο ὺ ρυβῆῃξα ὑρ δἰ, ἀποίμεν 
τηουΐῃ, ἃπα [ἢ6 ἰβδηάὰ αἷα ποῖ οθᾶβα ἔτοιῃ βείηρ 
ΒΏΔ ΚΘ ἰῃ βοὴ ρᾶῦΐ ΟΥὁΥ ΟΥΠΘΙ ὑπῚ}] ἃ οἤδϑια ἴῃ {Π6 
δα ορεπδα ἴῃ ἴῃς [Γ,οἸδηϊπε Ρ]δίῃ δηῃα νοχηϊτεα 
ἔογτἢ ἃ τῖνϑν οἵ ἤδγυ ἴδνᾶ. 

17. Τβουρὴ Τϑὴγ ψυίζουβ πᾶνε τηδας ςο]] οἴ 005 
οὗ βυοἢ ἱπβίδποθβ, ὕμοϑε οὐ] δοῖθα Ὀγ 1)εχηείτίυβ οὗ 
ϑοαρϑὶβ Ψ1} βυ οα βἴποα ὑΠ6Ὺ ἀγα Δρργοργυίδζε!γυ οἰξεα, 
ΕοΥ δχϑτρὶθ, 6 τηϑηὐοηβ [δθ6 νευβῈ8 οἵ Ηοιησδι: 
““Απα {πᾶν οαπης ἴο ἴῃ6 ἔνο ἔαὶγ-ἤονϊηρ Βρυίηρ5, 
ψΠετα ἵνο ἔουηϊδὶηβ τῖβε οὗ ἀθβαρ- εὐ αγίηρ ϑοδιηδηᾶσογ; 
16 ομα ον υἱδῇ ψαύτὰ νγαΐθυ, 116 [Π6 οἴπον ἴῃ 
ΒΌΤΩΙΗΘΥ ἤονγοῖἢ ἰοσὶῃ Κὸ 411} ; δηᾶ ἴδῃ ἢδ 065 
ποῦ Δἰ]ονν 5 ἴο τηᾶῦνοὶ ἰξ αἱ πὸ ρῥγεϑεηΐ της {Π6 
βρυΐπρ οὗ οο]α νγδῖδυ 15 8}}}} ἔῃθσγθ, νγἤεγθδβ ὑπ οπα οὗ 
Ποὺ ναῖεν ἰβ ΠῸ ἸΟΏΡΟΙ νἱβὶ 0] 6. ΕῸΥ, βδᾶγ8 ἢθ, ψῈ 
τηϑὺ ἰὰῪ πε οαιδα ἴο ὕπε βῃυϊίηρ ο᾽ οὗ ἴῃς δοῖ 

1 Ῥοβείδοῃ, ““ βδουγον᾽ οὗ ὕἔγσανϑὶ Ὀγ ββδ, δπά οὗ ὑπ ἔουπᾶδ- 
ΟἸοηΒ οὗ ὕΠ6 Θᾶγῦ. 
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θερμοῦ ὕδατος. μιμνήσκεται δὲ πρὸς ταῦτα τῶν 
ὑπὸ Δημοκλέους λεγομένων, σεισμούς τινας μεγά- 
λους τοὺς μὲν πάλαι περὶ Λυδίαν γενομένους 
καὶ Ἰωνίαν μέχρι τῆς Τρῳάδος ἱστοροῦντος, 
ς ,3 Φ “ ’ ’ ὑφ᾽ ὧν καὶ κῶμαι κατεπόθησαν καὶ Σίπυλος 
κατεστράφη, κατὰ τὴν Ταντάλου βασιλείαν. 
καὶ ἐξ ἑλῶν λίμναι ἐγένοντο, τὴν δὲ Τροίαν 
ἐπέκλυσε κῦμα. ἡ δὲ Φάρος ἡ κατ᾽ Αἴγυπτον ἦν 
ποτε πελαγία, νῦν δὲ τρόπον τινὰ χερρόνησος 
γέγονεν" ὡς δ᾽ αὕτως καὶ Τύρος καὶ Κλαξζομεναί. 
ἡμῶν δ᾽ ἐπιδημούντων ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ τῇ πρὸς 
Αἰγύπτῳ, περὶ Πηλούσιον καὶ τὸ Κάσιον ὄρος 
μετεωρισθὲν τὸ πέλαγος ἐπέκλυσε τὴν γῆν καὶ 
νῆσον ἐποίησε τὸ ὄρος, ὥστε πλωτὴν γενέσθαι 
τὴν παρὰ τὸ Κάσιον ὁδὸν τὴν ἐς Φοινίκην. οὐδὲν 

4 ’ 90} ΕΣ ς 59 Ἁ οὖν θαυμαστόν, οὐδ᾽ εἴ ποτε διαστὰς ὁ ἰσθμὸς ἢ 
ἵζημα λαβὼν ὁ διείργων τὸ Αἰγύπτιον πέλαγος 
9 ΝΥ φ᾿ 9 ἴω ᾽ 9 ΄ ’ 

ἀπὸ τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάττης ἀποφανεῖ πορθμόν, 
καὶ σύρρουν ποιήσει τὴν ἐκτὸς θάλατταν τῇ ὦ 
3 “ ’ 43 ἃ “Ὁ δ ς 7 ἐντὸς, καθάπερ ἐπὶ τοῦ κατὰ τὰς Ἡρακλέους 
στήλας πορθμοῦ συνέβη. εἴρηται δὲ περὶ τῶν 
τοιούτων τινὰ καὶ ἐν ἀρχαῖς τῆς πραγματείας, 

“Ὁ ’ ᾽ , Ν ’ : ἃ δεῖ συμφέρειν εἰς ἕν καὶ τὴν πίστιν ἰσχυρὰν 
κατασκευάζειν τῶν τε τῆς φύσεως ἔργων καὶ τῶν 
ἄλλως γινομένων μεταβολῶν. 

18. Τόν τε Πειραιᾶ νησιάξοντα πρότερον καὶ 
πέραν τῆς ἀκτῆς κείμενον οὕτως φασὶν ὀνομα- 

1 τῇ, Οογαῖθ, ἔου τῆς, Ὀϑίογθ ἐντός ; Μοίηριο ζο]ονίηρ ; 
Ο. Μά]1οΥ ρργονίῃηζ. 
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ΟΕΟΟΘΟΒΑΡΗΥ, :. 5. τη-τ 

ψαΐεγ. 1 Απα ἢδ Γ608115. οἡ [18 ροΐϊπῦ ἴπ6 ψογάβ οὗ 
Ῥδηιοο]θ8, ΨὴΟ γϑοοσβ οογίαίϊῃ σγεαὺῦ θαυ παῦακο8, 
5016 οὗ ψ]ϊοἢ ἰοηρ ᾶἀρὸ ἴοοῖκ ρμῖδοθ. δροὺυΐϊ [Γ,γάϊδ 
Δηα ἸΙοηΐα 8ἃ5 ΤᾺΣ πουΐῃ ἃ5 ὑπῸὸ Τγοδαᾶ, ἀπά Ὀγ {πεῖν 
δοίϊΐϊοη ποῦ ΟἿΪΥ ψ6 6 ν᾿ ]ᾶσθβ βϑυγα]ονγεα ἀρ, Ὀυΐ 
Μί. Βίρυ]β νγᾶ58 βμαϊϊζεγεα---ἰ {16 τεῖρῃ οἵ Τδηΐδ]β. 
Απα ]αἶκεβ ἄῦοβα ΠΩ δυδίωρβθ, δΔῃ! ἃ [1644] ψᾶνδ 
ΒΌΡΙηοΓρεα ἴΠ6 Ττοδα. Αραΐπ, {πΠῸ Εἰσγριίδ) ῬΠΏδτοΚβ 
5 ΟἿΟΘ6 δὴ ἰβϑἰαπα οὗ [ῃ6 866, θυὺ πονν ἰδ [85 
ὈδοοΙΏ6, ἰῃ ἃ 56Π86, ἃ ραοηΐηδυΪα; δηα [ἢ6 βϑῖὴξ ἰ5 
ἴτας οἵ Τυτα δηᾶ (ΟἸδζοχθσῆδθο. Απᾶ ψ θη 1 ννᾶβ 
Γαδ αἰηρ ἴῃ ΑἸεχδπατχία, ἴῃ Εἰσγρὶ, ἴΒεὲ 8εὰ δρουΐ 
Ῥεϊυβίαμῃη δηὰ Μί. (ὐἰαβίυβ τοβδὲ δῃηᾶ ἢοοάεα {πὰ 
σΟΌΠΟΥ 8Πα Ἰηδας6 δὴ ἰβϑἰδμα οἵ ὑπ6 τηοιηΐδίῃ, 50 
ὑπαὶ Π6 τοδά Ὀγν Μιύ. (λβίιιβ ἱπῖο Ρ]ιοεηΐοία Ὀδοδτηα 
ΠΑΥ]ρΡΆΌ]6. Ηδπος ἰΐ 18 ποϊμίηρ ἴο τηᾶῦνεὶ δὶ βνεῃ 
1ξ, δ βοηθβ {ΐωθ, ὑπῸ ἰϑίμυηυβ 5ῃου]α ΡῈ ραγίδάα 
ἈΒΌΠΟΘΓΙ ΟΥ̓ ΕἾ56 ὉΠάΘΙΩῸ ἃ βεὺ]πρ ΡγΟς658---Ἰ γτηθδῃ 
18ς βίβηηυυβ [ῃδὺ βερδαγαῖθβ ἴῃς Εργρύίμδη 8684 ἔγοτα 
ἴπΠ6 Βεα 868--ἃπά ῃ5 αἰδοῖοβα ἃ βίγαϊῦ δηα το 
Π6 οὐΐέῦ 568 οσοηῆυδης ψἱἢ ὑπ6 ἱπηθν,Σ Ππιδὺ 85 
ΠδρΡεπθα ἱπ [6 ο886 οὗ [ἢς δἰγαὶϊδ δ 6 ῬΑ 8. οὗ 

Ἠφἴδοῖθβ. 1 ἢᾶνα ΔΙ γεδαγυ βδ]α βοτηθίῃῖηρ δουῦ βιιο ἢ 
τΠΐηρθ δ ἴῃ6 Ὀερίππίηρ οὗὨ ὑ{Πὶ8 ὑγεδίϊβα 8; δηά 4]] 
[Π686 ᾿πϑΐδησθϑ τηϑὲ ἡθοα5 σοπίτίρυΐε ἴο οπε τγοϑυϊῦ, 
ὨΔΙΉΘΙγ, ἴο Ηχ βἴτοῃρ οὔὐῦγ Ὀε]οῖ πὰ ὑΠ6 ψουκβ οὗ 
Ὠδίατα δπα 4]50 ἱπ 6 οἴδηροθ ὑμαῦ ἃτ6Ὲ θείης 
ὑσουςῖ ἴο ρᾶ58 Ὀγ οὔ εὺ ἀβαποῖαβ. 

18. Αμπά 45 ἔογ ἴῃς Ῥείΐγτδοιιβ, ἰὑ γᾶ Ὀδοδαβα ὑῃς6 
Ρείΐγτδθιβ νγᾶβ ΓΟΓΙΏΟΥΪΥ 8 ἰ5]8ηα δηὰ ἰδὺ ““ονϑ 
ἀρσαϊηϑῦ εὑ [Π6 τηδί Π]δηα, ὑπο ν 880, ὑμαῦ 1Ὁ σοῦ ὑῃ6 

1 8568 18. 1. 43, ψοτο ϑύγϑθο ἜΡΑΙΕῚ ΓοΐθγΒ ὕο ὕ 986 ΒΡΥΪΉ,Β. 
3 Οοραδγθ ὑπ ἥι62 Οδμη8]. 1, 8. 4. 4 ΡεγαΉ. 
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σθῆναι" ὑπεναντίως δ᾽ ἡ Λευκὰς Κορινθίων τον 
ἰσθμὸν διακοψάντων νῆσος γέγονεν, ἀκτὴ προ- 

τερον οὖσα: περὶ ταύτης γάρ φασι λέγειν τὸν 
Λαέρτην, 

οἷος Νήρικον ' εἷλον ἐὐκτίμενον πτολίεθρον, 
ἀκτὴν ἠπείροιο" (Οἀα. 24. 517) 

ἐνταῦθα μὲν δὴ διακοπαὶ χειρότμητοι γεγόνασιν, 
ἀλλαχόθι δὲ προσχώσεις ἢ γεφυρώσεις, καθάπερ 
ἐπὶ τῆς πρὸς Συρακούσαις νήσου νῦν μὲν γέφυρά 
ἐστιν ἡ συνάπτουσα αὐτὴν πρὸς τὴν ἤπειρον, 
πρότερον δὲ χῶμα, ὥς φησιν Ἴβυκος, λογαίου 
λίθου, ὃν καλεῖ ἐκλεκτὸν. Βοῦρα δὲ καὶ ᾿Ελίκη, 
ἡ μὲν ὑπὸ χάσματος, ἡ δ᾽ ὑπὸ κύματος ἠφανίσθη. 
περὶ Μεθώνην δὲ τὴν ἐν τῷ ἙἭ» ρμιονικῷ κόλπῳ 
ὄρος 5 ἑπταστάδιον τὸ ὕψος ἀνεβλήθη γενηθέντος 
ἀναφυσήματος φλογώδους, μεθ’ ἡμέραν μὲν 
ἀπρόσιτον ὑπὸ τοῦ θερμοῦ καὶ τῆς θειώδους 
ὀδμῆς, νύκτωρ δ᾽ ὃ ἐκλάμπον πόρρω καὶ θερ- 
μαῖνον, ὥστε ζεῖν τὴν θάλατταν ἐπὶ σταδίους 
πέντε, θολερὰν δ᾽ εἶναι καὶ ἐπὶ εἴκοσι σταδίους, 
προσχωσθῆναι δὲ πέτραις ἀπορρῶξι πύργων οὐκ 
ἐλάττοσιν. ὑπὸ δὲ τῆς Κοπαΐδος λίμνης ἣ τε 

1 νήρικον, Οογαΐβ, ἔου Νήριτον ; Οὐ, ὑμ6 ΕἸ) ρ᾽ὕοτηο, δῃὰ τηοάϑυγῃ 
βαϊύοῦβ 8180. 

3 ὄρος, ΚγδΙΘΡ δαἀᾶβ, ἔγοπη ὑμ6 Ερίΐζοπια ; Οατοβκυχά, 
Μαοίπεϊιο, Μ.]16ν- ὔρηοσ, ζο]ονίηρ. 

8. εὐῶδες, ὈθΐοτοΘ ἐκλάμπον, Οὐταὶβ ἀοΙοίοα ; Μοίπϑικο ζο]]ον- 
ἴηρ ; Ο. ΜάΠ|οΥ δρργονίηρ. 
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πϑῖὴθ ἰᾧ 45; υΐ σοηίγαγι ννϑα [ουσᾶ5, ϑἰπος {δε 
(ον ηὐ ΐδη8 οαδ ἃ οδη8] {ῃγουρἢ ὑπῈ ἰβῖῃτηιβ, 85 
θεσομη6 8η ἰ5]4η6, δἰ ὑπουρῇ ἰδ νγὰβ ἔουτηΥν ἃ Ποδά- 
Ιαπα. [Ιπάδ6α, ἴ 5 ψΊ γεΐεγαπος ἴο 1ουοᾶβ, ἔμπα γ΄ 
ΒΥ, ὑπαὺ Γ,δατῖθβ γε γΚβ: ΚΑΘ 1 νὰϑ σῇεη 1 ἴοοξκ 
Νογίουβ, ἴῃ 6 ν᾽ 6]}- Ὀ0}}Ὁ σαβὶ]α οὐ ἔῃ Πεοδα]δπᾶ οὗ τῃς 
οοηδηδηΐ ἨἩξετγα, ἴδῃ, 8 ραγυ ἰοπ οαὐ ὈΥ Πδηᾶ Πᾶ5 
Ῥδδπ ταδᾶάςα; ἰῃ οὔπεῦ ρ]δοθθ τωϑη 85 110 τη0}65 
ΟΥ̓́ Υαρ65---ἰυδὺ 85, ἱπ Π6 οδβὲ οὗ ἴῃς ἰβίαπα ποχὶ 
ἴο ϑγτγδουβε, ὕῃθσε 15 δὖ ἴῃς ργϑϑεηῖῦ ὕμηθ ἃ ὑγαρε 
ψῃ]οῆ σοπηθδοῖβ ἢ ψἢ τἴΠ6 τηδίπ]δηα, ψῇοΥΘδ5 
ἔουτιθυὶν ὑματα νγὰ8 ἃ ΤΏ0]6, 8ἃ5 [ῦγοιβ 5ᾶγ5, θὰ} οὗ 
856] οϊθα βίοῃϑϑ, ννῃ ]οἢ 6 681]5 βἴοῃ θβ “ ρίοεκεα ουἱ. Σ 
ΤΏΘδη ἴΠ6γὰ ἃ Βυγὰ δη6α Ἠδε]ὶςε ; Βυτα αἰθαρρεαγεα 
ἴῃ ἃ σἤδϑια οὗ πε δαυὶ], ἃπα Ἠε]ϊοα νὰ ψὶρϑᾶ ουΐ 
ὈΥ ἃ Ψᾶνε ἴγοτα ἴῃς 58ε8.2 Απα δρουῦ Μεΐποπε ἰη 
ἴη6 Ηεττηϊοηῖς Οὐ] 8 ἃ τηουηΐδίη βονθῃ εἰδαΐα ἴῃ 
Πείρῃξ νὰβθ οαδῦ ὑὉρΡ ἷἱπ Θοπμβθαῦσθποα οὗ ἃ ἢδιυ 
εὐυμίίομ, πα ὉΠ18 τηουηΐδίῃ νγᾶ8 ὈΠΑΡΡΙΟΔΟΠΔ8Ό]6 ὈΥ 
ΑΥ̓͂ οὐ δοοουηῦ οὗ {πε Πεοαῖ δηᾶ [Ππδ 8116]] οὗ 5] ρΡἤυΓ, 
ψ Π116 αὖ ἰρσηῦ 1Ὁ 5Βῆοηθ ἴο ἃ στοαὺ αἰβίδησοε δπᾶ ννἃβ5 
850 δΒοῖ {πᾶὺ ἴη6 8684 μοϊ]εα ἔορ ἔνε 5ἴδαΐα δπα νγ88 
ἴθ] ἀνθ ἔου ὑνθητυ βἰδαΐα, ΔπΠα νγὰ5 ἤεαρθα ὺὕὉ 
ψ ἢ τηδϑοῖνε ὈΤΟΚΟΙ- Οὔ ΓΟΟΚΚ5. ΠΟ 5η 8116 Ὁ ὑῃδη ἴον 6ΕΓ5. 
Αμᾶ αραΐῃ, ΌὈΥ [Κα Οοραῖβ ὁ θοῇ ΑτΥπα δπὰ Μιάεία 

1 ΤΡγουΒ 5808 : ““ Ρἰοἰκοα οαῦ ὈΥ τηογῦϑ] μδηα8.᾽ 
5 ΒούδΒε: ψ6Υ6 ἴῃ Αομαῖα.Ό. Τὴ θαυ παυδῖο ὑοοὶς ῥἷδοθ 

378 Β.6. 
8 Ὑγ78 βῃου]ὰ ἢδνο ὀοχρϑοίθα δίγαθο ὕο βδὺ “" ϑδγοῃο᾽" Οὐ]. 

ΤῊ ἔοσ ψ ῃ]οἢ Π6 ΘΒ ΏΘΥΘ ρσίνοβ ἴο ὕμ6 Ἠογηίοηϊο (] ἢ 
(εθθ 8. 6. 1), τιδικίηρ ἰῦ γτϑδοὴ 88 ἴδ πούΐῃ 88 Αδρὶπᾶ δηᾶ 
ΕΡΊ᾿ἀδυνίδη ὑθυυ ΟΥΥ, 18 βύγδηρο ἱπᾶάθϑα ; Ὀυπὺ ἴῃ δοοογάϑῃοθ 
“ 15 ἀοδἥηϊθίῆοη Μούμοηθ οοπιθβ ψἱ η ὕμ6 ἨΥΙΩΪΟΏ]Ο 

Ὁ]. 
4 Τῃ Βορούϊα (1816 Τορο]Ἱδ). 
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"Αρνὴη κατεπόθη καὶ Μίδεια, ἃς ὠνόμακεν ὁ ποιη- 
τὴς ἐν τῷ Καταλόγῳ' 

οἵ Τε πολυστάφυλον Αρνην ἔχον, οἵ τε Μίδειαν. 
(τ. ἃ. 601) 

καὶ ὑπὸ τῆς Βιστονίδος δὲ καὶ τῆς νῦν ᾿Αφνίτιδος 
λίμνης ἐοίκασι κατακεκλύσθαι πόλεις τινὲς 
Θρᾳκῶν: οἱ δὲ καὶ Τρηρῶν, ὡς συνοίκων τοῖς 
Θρᾳξὶν ὄντων. καὶ ἡ πρότερον δὲ ᾿Αρτεμίτα 
λεγομένη μία τῶν ᾿Εχινάδων νήσων ἤπειρος 
γέγονε' καὶ ἄλλας δὲ τῶν περὶ τὸν ᾿Αχελῶον 
νησίδων τὸ αὐτὸ πάθος φασὶ παθεῖν ἐκ τῆς ὑπὸ 
τοῦ ποταμοῦ προσχώσεως τοῦ πελάγους, συγ- 
χοῦνται δὲ καὶ αἱ λοιπαί, ὡς ᾿Ηρόδοτός 1 φησι. 
καὶ Αἰτωλικαὶ δέ τινες ἄκραι εἰσὶ νησίξουσαι 
πρότερον, καὶ ἡ ̓ Αστερία ἤλλακται, ἣν ̓ Αστερίδα 
φησὶν ὁ ποιητής" 

ἔστι δέ τις νῆσος μέσσῃ ἁλὶ πετρήεσσα, 
᾿Αστερίς, οὐ μεγάλη, λιμένες δ᾽ ἐνὶ ναύλοχοι αὐτῇ 
ἀμφίδυμοι" (Οἀ. 4. 844) 

νυνὶ δὲ οὐδ᾽ ἀγκυροβόλιον εὐφυὲς ἔχει. ἔν τε τῇ 
Ἰθάκῃ οὐδέν ἐστιν ἄντρον τοιοῦτον, οὐδὲ Νυμ- 
φαῖον, οἷόν φησιν “Ὅμηρος: βέλτιον δὲ αἰτιᾶσθαι 

Ἁ ἈΝ ’ [οι ’ὔ μεταβολὴν ἢ ἄγνοιαν ἢ κατάψευσιν τῶν τόπων 
Ν “ “ Α Ἁ 3 » Ὶ 

κατὰ τὸ μυθῶδες. τοῦτο μὲν δὴ ἀσαφὲς ὃν 
ἐῶ ἐν κοινῷ σκοπεῖν. 

1 Ἡρόδοτος, Οοταΐδ, ἴον “Ησίοδος ; Μοίποϊτο, ΕὈΥ ἶσον, ΤΌΖΘΊΣ, 
Ταγάΐϊοιι, ἕο] ουηζ. 
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ΨΈΓῈ βνν] ον εα ὑρ, ρΡ]4 665 ψν 16}. πᾶνε θθθ Ὡδηγθᾶ 
γ Ηοιμδῦ ἴῃ ἴῃς Οδίδϊοσας οἵ 5805: “Απά {Π6γΥ 
ὑΠῶῤ ῬΟβ8655 ΑΥ6 στἱοῇ ἰῃ νἱπαγαγάβ, ἀπ πεν {παῖ 
Ῥοβ8685 Μιάεία. ἀπά ὃγ [κε Βιβίοῃϊιβ : δπα Ὀγ ἴῃς 
Ιακα ψῃΐοἢ Π6Υ πον 94}} Αρη 18 5 οογίαϊῃ οἰτ165 οὗ 
ΤἬγδοίδηβ ἈρΡΡδᾶΣ ἴο ᾶνὲ Ὀδδη ονεσνο]μγϑα ; δπά 
ΒΟΙῺΘ 5ΔΥ Οἰδϊε5 οἵὗὁἨ ΤΓΘΥΔἢ5. 4150, ὑμηΚίηρ ΠΕ 6 ΓῈ 
παεῖσῃρουγα οὗ ἴΠς ΤΗγδοΐδηβ. Απά, ἴοο, ὁη6 οὗ ὑῃ6 
ΕἸ δα 65 [5]6η65, 16] υϑ64 ἴο με ο4]16α Ατἰθαηγίϊα, 
Πᾶὰ5 Ὀδοοῖηα ρμᾶγὶ οὗ {πῸ οοπεϊπεηΐ; πᾶ ΤΠΕΥ 580 
ταῦ. 5:11} οὐ ματβ οὗ {πὶ 1100}6 15] πᾶς δρουῦ ἔΠ6 νου ] 
οὗ τπ6 ΑςΠο]οῦβ πᾶν βυβεγεα ἴΠ6 βάθη οἤδηρα ἔο τα 
ἴΠ6 5:1πΠππρ’ ἃρ οὗ {ῃε 868 Ὀγ 16 τίνου ; δῃᾶ ἴῃς γεϑῦ 
οὗ πδπὶ ἴοο, 85 Η εγοάοῖιβ 3 58 γ8, 16 ἴῃ ῥγΌσαβϑ οὗ 
ἔαβίοη ψ ἢ {Π| οοπ θη. Αραίπ, ἔπογα δα οογίδίῃ 
Αοἰοϊδη ρῥγοιηοηΐοῦοβ ψ ῃϊο ἢ ψψεῦα ΟΣ ΟΥΥ 58 ηα8 ; 
δηα Αϑἴοτία ἢδ5 θθεη ομδηρεα, ψῃ ἢ [ῃς6 ροεὺ ο81}5 
Αϑἴοσβ: ἤ Νον ἴδμεγε 15 ἃ το ΚΥ 1516 ἴῃ [ἢ6 τηϊά-868,3 
Αϑιθσβ, ἃ 1{|6 1516; δηά ὑπο γο 156. ἃ δυο ὑπμογα 
ὙΠ ἃ ἀουῦ]ς εδηΐταποθ, ψΏΘΥῈ δῃϊρ5 τᾶν 116 δἷ 
ΔΉΠΟΥ. Βιυΐῦ δ᾽ [86 ργϑδϑηῦ {ΐπηθ ἰδ ἢ85 ποὺ δνϑῇ ἃ 
δοοά δηποβοζασρε. Εὐγῦπμοῦ, ἴῃ [ὉΠ8ο8 ὑπογα 15. ὩΟ ἃ 
οᾶν6, ΠΟΙ ΠΟΥ στοῖϊο οὗ ἴΠ6 ΝυτρὮ8, βιο) ἃ5 ΗΟΥΊΘΥ 
ἀδϑοῦροο; αὶ ἰὸ ἰ86 Ὀοϊζου ἴο δϑοῦῖρε ὑῃ6 οαυ86 ἴο 
ΡὮὨγϑβῖοαὶ οἤδηρο γαῦμεν [ῃ8η ἴο Ηογηθι 5 ̓βηούϑῃμοα ΟΥ̓ 
ἴο ἃ 4156 δοοουῃὺ οὗὨ {16 ρ]δοθβ ἴο βυϊδ ἴῃε ἔδθυ]οῦβ 
δ]ετηθπῖ ἴῃ ἢῖ5 ροθῖσγ. δϑίποα [Π}]8 τηδύξθυ, μβούγενϑυ, 
8 αποουίαίῃ, 1 Ἰεᾶνα ἰῦ ἴο ὕΠ6 ρυ}}}ς ἴο ἱηνοβυραΐθ. 

1 Τὴ ΤΏγδοο (18 Κα [μἀρ08). 
3 ΤῊὴ6 οὔδὺ πᾶπηθ τνᾶβ [βου 018 (566 18. 1. 0). Τὶ νγ88 ἴῃ 

ΒΗ γηΐα; ἀπα δοοογάϊης ἤο {Ππ6 Ὀδβὺ δυῦμου νυ, 10 γγὰ8 ποῦ 
ὑ}η ]]ζ6 ον οδ]] θὰ Μϑδῃῖϊγδαβ οὐ ὑμαῦ ο8116α ΑΡυ]]οηΐα, Ὀαῦ ἃ 
τα Ἰαϊκο ἡ ΒΊΟΩ μ88 ἀἸβαρρθαγθᾶ.. 8.2. 10. 

2. Αβύθυϊβ δ “" πιά γᾶν Ὀούνγθθη [{Π8ο8 δηά τυσροά διαιηοβ, 
ΒΔ Υ8 Ηοιδν ; Ὀυῦ ΒΟΒΟΙΔΥΒ ἤδν ὈΘοη τπ8}0}]6 ἴο ἰαΘΕυ ἐν 1 
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5ΤΒΑΒΟ 

19. Ἢ δὲ Αντισσα νῆσος ἦν πρότερον, ὡς 
Μυρσίλος. φησί: τῆς δὲ Λέσβου καλουμένης 
πρότερον ἴσσης, καὶ τὴν νῆσον ᾿Αντισσαν κα- 
λεῖσθαι συνέβη: νῦν δὲ τῆς Λέσβου πόλις ἐστίν. 
οἱ δὲ καὶ τὴν Λέσβον τῆς Ἴδης ἀπερρωγέναι 
πεπιστεύκασι, καθάπερ τὴν Προ ύτην καὶ τὴν 
Πιθηκοῦσσαν τοῦ Μισηνοῦ, τὰς δὲ Καπρέας τοῦ 
᾿Αθηναίου, τ τὴν Σικελίαν δὲ τῆς Ῥηγίνης, τὴν 
Ὄσσαν δὲ τοῦ Ὀλύμπου. γεγόνασι δὲ καὶ περὶ 
ταῦτα τοιαῦται μεταβολαί. καὶ ὁ Λάδων δὲ ὁ 
ἐν ̓ Αρκαδίᾳ ἐπέσχε, ποτὲ τὸ ῥεῦμα. Δοῦρις δὲ 
τὰς Ῥάγας τὰς κατὰ Μηδίαν ὠνομάσθαι φησὶν 
ὑπὸ σεισμῶν ᾿ῥαγείσης τῆς περὶ τὰς Κασπίους 
πύλας γῆς, ὥστε ἀνατραπῆναι πόλεις συχνὰς 
καὶ κώμας καὶ ποταμοὺς ποικίλας μεταβολὰς 
δέξασθαι. ίων δὲ περὶ τῆς Εὐβοίας φησὶν ἐν 
᾿Ομφάλῃ Σατύροις' 

Εὐβοΐδα μὲν γῆν λεπτὸς Εὐρίπου κλύδων 
Βοιωτίας ἐχώρισ᾽, ἀκτὴν ἐκτεμὼν 
προβλῆτα πορθμῷ. (σὺ. 18, Νυοκ) 

20. Δημήτριος δ᾽ ὁ Καλλατιανὸς τοὺς καθ᾽ 
ὅλην τὴν ᾿Ελλάδα γενομένους “ποτὲ σεισμοὺς 
διηγούμενος τῶν τε Λιχάδων νήσων. καὶ τοῦ 
Κηναίου τὰ πολλὰ καταδῦναί φησι, τά τε θερμὰ 
τὰ ἐν Αἰδηψῷ καὶ Θερμοπύλαις ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας 
ἐπισχεθέντα πάλιν ῥνῆναι, τὰ δ᾽ ἐν Αἰδηψῴ καὶ 
καθ᾽ ἑτέρας ἀναρραγῆναι πηγάς" ᾿Ὡρεοῦ δὲ τὸ 
πρὸς θαλάττῃ τεῖχος καὶ τῶν οἰκιῶν περὶ ἕπτα- 

1 Πηδὺ 15,ΒΚ.ᾳῳ ὕπο ἰβ]απᾶ ἀὐίϑνως 1886 (1.μ68008) γνγἃ8 οδ]]ϑα 
Απὐαθα (Δ η0]-1888).Ψ δ'66 8. 8. 4, 
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ΟΕΟΘΟΒΑΡΗΥ, τ. 5. 1τ9--20 

19. Απὐίββα ψνὴϑ ΤΟΥ ΟΕ 8 158]δηα, ἃ85 Μυγβι]8 
ΒΔΥ5; 8Δηα 5ἰποα [6505 ν88 [ΌΥΠΊΕΥΥ ο4]164 588, ἰὖ 
οδὴθ δρουΐ ὑπαὶ {π18 9] πα ννὰβ οδ᾽]]ϑοαὰ Ἀπ 5541 ; 
θμὺ πον Αηὐίθθα 5 ἃ εἰν οὗ [1,μ656ῦο5. Δπᾶα βοϊὴβ 
με]ίενα ὑπαὶ 1,.68}005 ἰἴ56 1 15 ἃ ἔσταστηθηΐ ὑὕγχοόκθη ομὲ 
ἔγογα Μί. [ἀδ, Ἰυδὺ 85 Ῥγοοηγία δῃᾶ Ρι }Πθου55α ἔγοσα 
Μίβεηυση, Οδρυὶ ἤοτὰ ἴῃς Ῥγοτηοηΐουυ οὗ Αἴδεδηθ, 
ΘΙΟΙΥ ἤογῃ τῃς αἰδιγοῦ οὗ ΚΠερίυμ), πα Ο858 ἔγουη 
ΟἸγιαρυβ. Αμπά ἰὖ 15 ἃ ἔδοϊ ὑπαῦ ομδῆρεθ οὗ 1}}15 
βού ἢάνα 4150 οσουγγεα ἴῃ {116 ποὶρ  θουτοοα οὗ ὑΠε868 
ΡΪδοθβ. Αμπά, δρδῖη, [ῃς Εἶνον 1,δάοῃ ἰῃ Αγοδαϊαὰ οπο 6 
ςοαβθα ἴο ἤον.2 υτίβ δὰγ8 ὑπαῦ παρα ἴῃ Μεαϊΐᾶ 
Πὰ5 τεοοϊνεα 105 πᾶσα ὑεσοδιβα ἴῃς δά δρουΐ ἴπ6 
Οϑρίδη (ὑαΐεβ δὰ ᾿θθῃ “ γεηῦ ᾿᾿ ὃ ὈΥ δαυίπαυάῖκο5 
ἴο 8ιιοἢ δῃ δχίθηϊ ὑπαῦὺ Πυτηθγοῦ 8 οἰϊΐε5. δα ν᾽ Πρ 8 
νγετα ἀοβίτογεα, δπὰ {Π|π6 τίνευβ υπαἀογυγθηῦ οἤδηραβ οὗ 
νϑυϊουβ ΚίηάβΒ. Ι͂ΘῸ βᾶὰγ8 οὗ Εροθα ἰῇ ἢ 5 βϑαῖυγ- 
ἀταοα Οπιρηαίο: “ες 5ἰεηᾶθν νψᾶνε οὗ Ευτχρυβ 
Παῖῃ βεραγαϊθα {16 ἰδαπά οὗ Ευροεβα ἔγοιῃ Βοβοῖϊα, ἴῃ 
ὑπαὶ ΟΥ̓ Τηθδῃ8 οὗ ἃ βἴγαϊδ Ὁ δῦ οαὐ ἃ ῥγο͵θεϊηρ 
ΠΘδα]δηα ἀννᾶυ." 

20. Βειμρειτίαϑ οὗ Ολ]] 15, πῃ ἢΪ5 δοοουηΐ οὗ 41] ὑπ6 
᾿δδυ παυδῖκοβ τΠπδὺ ανα Ἔνεὺ οοουστεα ΤΠγουρδουΐ 8]} 
Οτεεοθ, βᾶγ8 ὑπαὶ {ΠῸ στεδῖοσ ρᾶτὺ οὗ ὑπῃ6 [᾿οῃ δα 65 
15] πᾶς ὁ δῃά οἵ (εηδϑυτ δ νγὰβ εηρα]εα ; ὑΠ6 Βοῖ 
ϑρυίηρϑ αὖ Αβάδρϑβυβ ὃ δηᾶ ΤΠΘΙΤΩΟΡΥΪΔ 6, δον Πανίηρ 
οοδβοα ἴο ἤον ἴογ ἴἤγες ἄδγϑβ, νδερδῃ ἴο ον δἴγεβϑῃ, 
δηᾶ ἴπο86 δ ἀδάδρϑιβ ὕγοόκα ἔουἢῃ 4]50 δὖ δῃοῦῃον 
ΒΟΏΌΓΟΟΘ; δ Ογδυβῖ ἢ νν4]}} ποχὺ ἴο {ῃ6 568 δῃά δρουΐ 

"8 7ΤῈ}6 τγοοῦ οὗ ὕΠ86 νοῦ ἢδγα υδϑα 18 γλαρ. 
4 Βούνψϑοῃ Εἰ θοθα δηᾶ [ῳοοτἕ8. 
δΑ Ρῥγοιοῃΐογυ ἴῃ ποῦ - γοϑύθσῃ Εἰ ροθϑ, Ορροβὶὺθ [,ΟΟΣ 8. 
6.Α οἱ Υ͂ ἴῃ πουῦῦῃμῃ- νγοϑύθσῃ Ελθοθδ. 
ΤᾺ ΟἿΌΥ ἴῃ μογὺβ- αδύθσῃ Επιθοθϑ. 
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’ κ΄ 3 ’ , ’ Α 

κοσίας συμπεσεῖν, Εἰχίνον τε καὶ Φαλάρων καὶ 
Ἡρακλείας τῆς Τραχῖνος, τῶν μὲν πολὺ μέρος 
πεσεῖν, Φαλάρων δὲ καὶ ἐξ ἐδάφους ἀνατραπῆναι 1 
τὸ κτίσμα. παραπλήσια δὲ συμβῆναι καὶ Λαμι- 
εῦσι καὶ Λαρισαίοις" καὶ Σκάρφειαν δ᾽ ἐκ θεμε- 
λίων ἀναρριφῆναι, καὶ καταδῦναι σώματα χιλίων 

ν ς ’ 3 7 ’ 9 ς 

καὶ ἑπτακοσίων οὐκ ἐλάττω, Θρονίους δ᾽ ὑπὲρ 
ἥμισυ τούτων: κῦμά τε ἐξαρθὲν τριχῆ, τὸ μὲν 
πρὸς Τάρφην 3 ἐνεχθῆναι καὶ Θρόνιον, τὸ δὲ πρὸς 
Θερμοπύλας, ἄλλο δὲ εἰς τὸ πεδίον ἕως τοῦ 
Φωκικοῦ Δαφνοῦντος. πηγάς τε ποταμῶν ξηραν- 
θῆναι πρὸς ἡμέρας τινάς, τὸν δὲ Σπερχειὸν 
3 ,ὔ Ν ς » -“ Ν δ 
ἀλλάξαι τὸ ῥεῖθρον καὶ ποιῆσαι πλωτὰς τὰς 
“ ’ Ν [4 3 Ν 2 ζρ 

ὁδούς, τὸν δὲ Βοάγριον κατ΄. ἄλλης ἐνεχθῆναι 
φάραγγος, καὶ ᾿Αλόπης δὲ καὶ Κύνου καὶ ᾿᾽Οποῦν- 
τος πολλὰ καταβλαβῆναι μέρη, Οἷον δὲ τὸ ὑπερ- 
κείμενον φρούριον πᾶν ἀνατραπῆναι, ᾿Ελατείας 
δὲ τοῦ τείχους καταρραγῆναι μέρος, περὶ δὲ 
ἼἌλπωνον ὃ θεσμοφορίων ὄντων πέντε καὶ εἴκοσι 
παρθένους ἀναδραμούσας εἰς πύργον τῶν ἐλλιε- 
μενίων κατὰ θέαν, πεσόντος τοῦ πύργου, πεσεῖν 

Ἁ 2 3 Α ᾽ὔ ’ὔ δὲ ὶ δ“ καὶ αὐτὰς εἰς τὴν θάλατταν. λέγουσι δὲ καὶ τῆς 
3 ’ “Ὄ.Ἅ Ν }} ’ὔ Ν ’ ςφ 

Αταλάντης τῆς πρὸς Εὐβοίᾳ τὰ μέσα, βήγματος 
γενομένου, διάπλουν δέξασθαι μεταξύ, καὶ τῶν 

’ πεδίων ἔνια καὶ μέχρι εἴκοσι σταδίων ἐπικλυ- 

1 ἀνατραπῆναι, Μοίποῖκα ΓοϑύοΟΓΘΒ, ἔον Κ δ] 6. Β ἀναστραφῆναι ; 
ΤΌΖΟΡ ζο]ονίηνς ; Ο. Μά]1οΡ ΔρΡρυονίηρ. 

2 τάρφην, Οτοβκυτγά, ἴον Σκάρφην ; Μοίηοίκο, ΕοΥρίχον, ΤΌΖΟυ, 
Το] οσίην ; Ο. ΜΆ]]οΡ ἀρργονίην. 

δ᾽ Αλπωνον, Οὐγαΐδβ, ἴοσ "Ἄγωνον ; θα ϊῦοΓΒ [ο] οὐνίην. 
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86 6 ῃ ὨΒΠαΙΕα οὗὁἩ ἴπε ἢουβεβ οο]]αρ56α :1 δηᾶ 85 ἴῸΓ 
ἘκὨΐηυ5 δηα Ῥἤδίαγα δπα ΕΗογδοϊεία ἰπ Τυδοϊβ, ποῖ 
ΟὨΪΥ νὰβΒ ἃ σΟΏΒΙἀοΥδ]Ὲ ρογίϊοη οὗ πε ὑγονν 
ἄονῃ, αῦ ἴΠ6 βου ]δηθηῦ οὗ ῬΏ Δ] γα νὰ ονογίυγποά, 
ϑτουμπα μα 411. Αμπᾶ, βὰγ5 6, βοιηρδϊῃίηρσ αυϊα 
Β' ΤῊ] ΑΓ ΠΔρΡΡΕΠποα ἴο 6 ρβϑορ]ε οὗ 1, διηα δπὰ οἵ 
1 Αατῖββᾶ ; δπα δοδυρηΐα, 150, ννὰβ ἤπηρ ἅρΡ, ᾿ουπα δ ϊοη 5 
8ηα 4Ὧ]}1, δπᾶ πὸ ἔδνεγ. ἤδη βενοηΐθεαθ ἢυπατγοά 
Ὠυτηδη θεϊηρδ γε γα δηρ  }6α, πα ονοῖ ΠΑ] 85 ᾿ἸΠΔΩΥ͂ 
ΤΗΓΟΠί8η5 ; ρδῖὶπ, ἃ {{1016- οδα θα ννᾶνα γτοβϑα ὕρ, ὁ 6 
ρΡατὺ οὗ ψῃ ]οἢ ννὰβ δυσὶ εα ἴῃ ὑΠε ἀϊγεοϊίοη οὗ Ταγρῇς 
δα ΤὨγοπίυτα, δοῦμε ρᾶσὺ ἴο ΤὨΘΓΙΏΟΡΥΪδΘ, δπὰ 
{π6 γεϑῦ ἰηῖο [ῃ6 ρμ]αῖῃ ἃ5 ἌΓ ἃ5 Ὀδρῇπυβ ἰῃ ΡῬΠοοῖβ ; 
ἔουπίδίηβ οὗἩὨ τίνοιβ ψεσα αἀγεα ὋΡ ἴον ἃ πυσαρεῦ οὗ 
ἄδγβ, δα ἴῃς ϑρῃογομείυβ ομδηροα 15 οουγβα δηᾶ 
τηδάς ἴπε γτοδάννδυβ πᾶνὶρα}6, Δπα ἴῃς Βοδρυβ νν8 
οαιτοα ἀἄον ἃ αἰβξογεηῦ γᾶν θ, 8Ππα 4180 ΤΏΔΗΥ͂ 
βϑοῦοῃβ οἵ ΑἹορε, ὕγηυβ, δμα Ορυβ ψεῦα βῈ ] Ο ΒΥ 
ἀαδιηαροά, δα δύ, ἴΠ6 οαϑίϊα αρονα Ὅρα, νν88 1δἱα 
'π υὐΐεῦ γυΐῃ, δπα ἃ ρμᾶτὶ οὗ ἴῃ6 νν8}}] οἵ ΕἸ]αΐθὶα ννὰ8 
Ὀτόκοη ἄονῃ, δπα δὖ ΑἹροπυβ, ἀυτίπρ' [Π6 οοἰεγαϊίοη 
οὗ {π6 ΤὨδβιορμοῦῖα, ὑνγεηϊγτῆνεα ρἹγ]β τᾶ ὑρ ἱἰπῖο 
οὔθ οὗ {μ6 ἴονθιβ δὖ ἴῃς ἤδυρουγ ἴο σοῦ ἃ νἱεν, 
ὕπ6 ἴονεν 611, δηὰ που ὑμειμβοῖνεβ [6}} στ 1 
ἰηΐο ἴῃ6 5βεἃ. Απα ΠΥ 580, Αἷ5ο, οὗ ἴῃ6 Αἰαδϊδηΐα 
ΠΟ Ευροεα {Ππᾶὶ 115 τ α4]6 ρογίΐοηβ, Ὀδοᾶυβα 
πεν δὰ ὕεεὴ ταὶ δϑυμάεσ, ροῦ ἃ 510-688] 
ὑβτουρ πα τοηΐ, δηᾶὰ {παῖ βοὴ οἵ ἴῃς ρ]δὶῃ8 
ὙΈΥΕ ΟΥεονοα ἀνθ 88 [ᾺΓ ἃ5 ὕννεηΐυ βἰδαΐα, δηᾶ 

1 ΤῊΘ Ῥ]δοοβ ββθαιθηῦν πϑιηθὰ ἴῃ ὑ818 ῬΑγΑΡΥΔΡἢ--- 
οχοθρύ Αὐδ]δηΐδ.--- 8Γ6 8}1 οῃ ὑδθ τηδὶ ἰδηα οὗ ΟὝσθθοθ, ΠΟΥ ΟΥΓ 
1688 1 Ῥγοχὶ Σὺν ὕο ὕπμ6 ἔπι θοθδῃ ὅ38δ. 
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σθῆναι, καὶ τριήρη τινὰ ἐκ τῶν νεωρίων ἐξαρ- 
θεῖσαν 1 ὑπερπεσεῖν τοῦ τείχους. 

21. Προστιθέασι δὲ καὶ τὰς ἐκ τῶν μετα- 
στάσεων μεταβολὰς ἐπὶ πλέον τὴν ἀθαυμαστίαν 
ἡμῖν κατασκευάζειν ἐθέλοντες, ἣν ὑμνεῖ Δημό- 

ν ς ΝΜ ἤ ᾽ ’ὔ κρίτος καὶ οἱ ἄλλοι φιλόσοφοι πάντες: παρά- 
κειταὶ γὰρ τῷ ἀθαμβεῖ καὶ ἀταράχῳ καὶ 
ἀνεκπλήκτῳ: οἷον ᾿Ιβήρων μὲν τῶν ἑσπερίων 
εἰς τοὺς ὑπὲρ τοῦ Πόντου καὶ τῆς Κολχίδος 

ς 

τόπους μετῳκισμένων (οὺς ὁ ᾿Αράξης, ὥς φησιν 
3 “ 2 δ “ 2 4 ς»ν, [οἱ Απολλόδωρος, ἀπὸ τῆς ᾿Αρμενίας ορίξει, Κῦρος 
δὲ μᾶλλον καὶ τὰ ὄρη τὰ Μοσχικά), Αὐγυπτίων 
δ᾽ εἴς τε Αἰθίοπας καὶ Κόλχους, ᾿Ενετῶν δ᾽ ἐκ 

3 

Παφλαγονίας ἐπὶ τὸν ᾿Αδρίαν. ἅπερ καὶ ἐπὶ 
“ φ Ὁ») 3 “Ὁ ᾽ 3 ΄ Α 

τῶν Ἑλληνικῶν ἐθνῶν συνέβη, ᾿Ιώνων καὶ Δω- 
’ , 3 “ 3 ,ὔ Ἁ 3 “Ὁ ρίέων καὶ ᾿Αχαιῶν καὶ Αἰολέων: καὶ Αἰνιᾶνες 

Ὁ “ ’ οἱ νῦν Αἰτωλοῖς ὅμοροι περὶ τὸ Δώτιον ᾧκουν 
καὶ τὴν Ὄσσαν μετὰ Περραιβῶν καὶ αὐτοὶ δὲ 
Περραιβοὶ μετανάσται τινές. πλήρης δέ ἐστι 
τῶν τοιούτων παραδειγμάτων ἡ νῦν ἐνεστῶσα 
πραγματεία. τινὰ μὲν οὖν καὶ πρόχειρα τοῖς 
πολλοῖς ἐστιν" αἱ δὲ τῶν Καρῶν καὶ Τρηρῶν 

Ν [οἱ ς ἴο 

καὶ Τεύκρων μεταναστάσεις καὶ Τ᾽'αλατῶν, ὁμοῦ 
δὲ καὶ τῶν ἡγεμόνων οἱ ἐπὶ πολὺ ἐκτοπισμοί, 
Μάδυός τε τοῦ Σκυθικοῦ καὶ Τεαρκὼ τοῦ Αἰθίοπος 
καὶ Κώβου τοῦ 'Τρηρὸς καὶ Σεσώστριος καὶ 

1 ξξαρθεῖσαν, Μαάν!ρ, ἴον ἐξαιρεθεῖσαν ; ΤΌΖΟΙ ἔο] οίην. 
3 ἐστιν, Μοίησρξκο, ἴοσ εἰσιν. 

1. οάοσιβ (12. 59) βαὰγ8 ὑμαῦ ΑὐἰδἸδηΐα γχὰ8 οὔοθ ἃ ρϑπίῃ- 
81]. δηα ὑῃμδύὺ ἰῦ νγγὰβ ὈΓΟΪΚΘῚ ΔΎΔΥ ἔγομι ὕΠ6 τηΔ᾽ Π]δηα ὈΥ͂ Δ 
θαυ παυδο, ὑπουρῃ ἢ6 ἀοθβ ποῦ Τοίοῦ ὕο ὕηϑ ΟσοῦΣΓΘη6Θ 
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ΟΘΕΟΟΆΒΑΡΗΥ, τ. 3. 2ο--21 

ἰῃαΐ ἃ ὑγίγεπηα νγὰ5 Ππεα ουὐ οὗ ἴηε ἀοοῖκβ δῃᾶ οδβὶ 
ον εν ἴῃς νν4]]}.Ϊ 

21. Υντίζευβ 4150 δα α ἢὉπ6 σμδηροβ τϑϑυ τ ηρ ἔΡΌΤΩ 
{Π6 ταϊρταϊζοηβ οὗ ρεξορ]βθϑβ, νυ]βϑῃϊηρ ἴο ἀδνεῖορ ἰη ἃ, 
ἴο ἃ 51}}} σγεαΐδθυ ὄχιθηϊ, ὑμδῇ νίγῖας οὗ ποῖ τηνε] ] ἰὴ 
αὖ ὑπίηρβ (4 νἱγίας ψ 1 ἢ 15 ἰδυάεα Ὁ Πειηοουτα8 
8ΔΠα 41} ὕῃ6 οἴου ΡὨΣ]ΟΘΟρΡΕΥΒ; [ῸΓ ὑΠ6 ὺ ρμαυΐῦ ἰῦ ἴῃ 
ἃ οἷ455 ψ ἢ ἔγεεάοσα ἔτοιη αἀγοδα δπαὰ ἔῸμπὶ ρῥοῖ- 
τυ  Ὀ ΠΥ δηα ἔγοτα ἴθυσγου). 3 ΕῸΣ ἱἰμβίδηοα : τῃ6 
τηϊρταϊΐϊοηῃ οὗ δήεβίεσῃ [1 εγδηβὃ ἴο ὑῃ6 ΤαρΊΟ 5 
βὈεγομαᾶ ἴπε Ῥοπίυβ πα (Ο]ςἢ 5 (ταρίουβ ψ ΒΟ ἃγα 
βαρδιδίβα ἔγοιη Αὐτηθηία Ὀγ ἴΠ6 Αὐᾶχεβ δοοογαϊηρ' ἴο 
ΑΡρο!]οάογυβ, 'ναϊ γταῖμοῦ ὈὉῪ ἴῃ Εἰνου Ογτὰβ δηάᾶ 
ἴὴῆ6 Μοβοβίοδῃ Μουμίδι 8); δἂπαὰ {6 τηϊρταϊίοη οὗ 
Ἐργρίϊμδηβ ἴο ΕΠΗϊορία δηα (Ο]ο 8; δηα ἴπαὶ οὗ 
Ἐπ δη5 6 ἔγοιη Ῥαρῃ]αροπία ἴο ἴῃς Αατγίαϊϊς. ΤῊϊ5 
8 ψῃδῦ ἴοοῖκ ρ]δοα ἱπ {πε οαβ86 οὗ ἴη6 Οτϑεκ ὑ065 
8150---Ἰοπίδη5, Ὠογίδηβ, Δοἤδθδηβ, δηα Αβο]δηϑ ; δπα 
πε Αδηϊδηΐϊδηβ ὑμᾶΐ ἃγτὲ πον ποὶσῃθουγδ οἵ [πε 
Αοδἴο δ υδβεα ἴο ᾿ἷνε ἀρουῦ Ποίϊζυτη δὰ Μί. Οδ888 
ΔΙΩΟ ἢ; πε Ρενγβδοδη5 ; 8Δη6, ἴοο, ῃ6 Ρενγδο δῃ5 
ΠΟΙ β ον 5 ἃΓ6 δπγρτδηΐβ. ΑΠπα ἴτῃδ ρῥγεβθηῦ ἰγϑαῖίβε 
15. Ὁ]] οὗ δύσῃ ἰηβίδῃοο. Α πυθοῦ οὗ ἴπδμ, ἴο 6 
ΒΌΓΘ, 84Γ6 τηδίϊζευβ ὄνεὴ οὗ τεδάν Κηον]εᾶρε ἴο χηοβῖ 
ῬΘΟΡΪΟ, "να {π6 επιϊὶρσταϊϊοιβ οὗ ὕπΠ6 Οὐδγίδηβ, ΤΥΎΘΥΔΉ8, 
“Γεδυογδη8, δηα Οὐδ]αϊίδηβ, δῃηὰ ἱἰκενν δε 8150 [ῃ8 
ἐχρβάϊτίοηβ οὗ τῃ6 ργίποθβ ἴο Ἰδηᾶ8 ἴδ τεχηοῖς (1 
γον ἴο Μδαάγβ ἴῃς δογιῃίδη, Τεάῦκο ἴῃς ΕΤΗϊορίδη, 
Οορυ5 ἴῃς Τγογδη, ϑδαβϑοβῦσθ δηα ϑδιωγηϊ οῆυβ ἴῃ 6 

ταϑηὐϊοηθα ὈΥ δίγαρο. Βοῦἢ Δρρδυθηῦ!υ πᾶν ἴῃ τηϊθα 6 
βαγύμαυδκε οἱ 426 Β.σ. 

2 386 816 δῦονο, δῃᾷ {6 ἱοοΐηοΐο. 
ὃ Τηδῦ 18, ““ ΝΥ οβίθγῃ ᾿"᾿ 88 αἰβύ ρα δηθα ἔγουῃ ἢ ΠΟΥ, ΟΓ 

“« Ηϑβύθγῃ,᾽ Γυογὶδ Ὀθυομα ὕπο Ῥοῃηΐῃβ. 
4 Ο(οΙΏΡΑΙΟ “ ΄ ἀμ θυ η5᾽ ; δῃηά 866 ὅ. 1]. 4. 
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Ο 62 

5ΤΕΑΒΟ 

Ψαμμιτίχου τῶν Αἰγυπτίων καὶ Περσῶν τῶν ἀπὸ 
Κύρου μέχρι Ἐέρξου οὐχ ὁμοίως ἐν ἑτοίμῳ πᾶσίν 
εἰσιν. οἵ τε Κιμμέριοι οὗὃς καὶ Τρῆρας ὀνομά- 

Ὰ 9 ’ὔ ΝΜ ᾽ 3 ’ ζουσιν, ἢ ἐκείνων τι ἔθνος, πολλάκις ἐπέδραμον τὰ 
δεξιὰ μέρη τοῦ Πόντου καὶ τὰ συνεχῆ αὐτοῖς, 
τοτὲ μὲν ἐπὶ Παφλαγόνας, τοτὲ δὲ καὶ Φρύγας 
3 ’ ς »; ’ἤ; 4 ’ ἐμβαλόντες, ἡνίκα Μίδαν αἷμα ταύρου πιόντα 
φασὶν ἀπελθεῖν εἰς τὸ χρεών. Λύγδαμις δὲ τοὺς 

ς ὉὋἝἪΥ ’ ’ 3 ’ Υ̓͂ αὑτοῦ ἄγων μέχρι Λυδίας καὶ Ἰωνίας ἤλασε καὶ 
Σάρδεις εἷλεν, ἐν Κιλικίᾳ δὲ διεφθάρη. πολλάκις 
δὲ καὶ οἱ Κιμμέριοι καὶ οἱ Τρῆρες ἐποιήσαντο 
τὰς τοιαύτας ἐφόδους" τοὺς δὲ Τρῆρας καὶ Κῶβον 
ὑπὸ Μάδυος τὸ τελευταῖον ἐξελαθῆναί φασι τοῦ 

[οὶ ΒΝ] ’ “ Ἁ Σ. τῶν Σκυθῶν! βασιλέως. ταῦτα μὲν εἰρήσθω 
πρὸς ἅπασαν κοινῇ τὴν περίοδον τῆς γῆς ἔχοντα 
οἰκείαν ἱστορίαν. 

22. ᾿Επάνιμεν δ᾽ ἐπὶ τὰ ἑξῆς, ἀφ᾽ ὧν παρέβημεν. 
ἴον « 4 ἐ ’ὔ 4 τοῦ γὰρ Ἡροδότου μηδένας Ὑ περβορείους εἶναι 

φήσαντος, μηδὲ γὰρ Ὑπερνοτίους, γελοίαν 5 φησὶν 
Ά » ἢ ς ’ὔ .- ) ὔ 

εἶναι τὴν ἀπόδειξιν καὶ ὁμοίαν ὁ ᾿Ερατοσθένης 
τῷ σοφίσματι τούτῳ, εἴ τις λέγοι μηδένας εἶναι 
ἐπιχαιρεκάκους, μηδὲ γὰρ ἐπιχαιραγάθους" κατὰ 
τύχην τε εἶναι καὶ Ὑπερνοτίους" κατὰ γοῦν τὴν 
Αἰθιοπίαν μὴ πνεῖν Νότον, ἀλλὰ κατωτέρω. 

1 Σκυθῶν, ῬρηΖοῖ, [1ΔΥΟΠΘΡ, ἴὼΣ Κιμμερίων ; ατοβκυγά, 
Μοίποϊτο, Εογοσογ, ἔο] ον ηρ ; σδπιν, Ο. Μ|]ΘΥ, ἀρργονίην. 

3 γελοίαν, ΤΥγΝ Αἰ, ἴον λέγοι ἄν ; οαϊύογβ ζο]] οσίην. 
8 ΤῊ οἹά γτοδάϊηρ νἱύμβουῦ καί ἰ8Β γεβύογσθα Ὁγν γδιωηδχ, 

Μοίηρϊκο, Ο. Μύ]]ου. 
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ΟΕΟΟΒΆΒΑΡΗΥ, :. 5. 21-2 

Εργρίϊδηβ, δῃα ἴο Ῥεγβίδῃβ ἵἴγτοτιη Οὐτιβ ἴο ΧΕΥΧΘΒ) 
ἃτῈ ποὺ ΠΠκενβα τηδίῦζευβ οὗ οἵ-αμα Κηον]εάρα ἴο 
ἐνεσυροᾶγ. Απάᾶ ἴμποβα ΟἸἰμτωγηθυίδηβ ψ ]ου ΠΕ Ὺ 4150 
68}} ΤΥΘΥΔΠ 5. (οΥ βοὴ {γῖ6 ΟΥ οἵαν οἵ ἴῃς Οἰω- 
ΤΩ 6 Ἶ8}5) Οἴει ονεσγϑη ἴῃ 6 δου ηὐ 165 οἡ ἴδε τἱρ]ῦ οὗ 
ὑῃ6 Ῥοπίυβ δῃηᾶ ἴποβςε δα]δοεηῦ ἴο ἴπεμ, αὖ Ομ 6 ὑϊηη6 
Πανίηρ ἱηνδάεα Ραρῃ]αροηΐα, πα δ ἃποῖμεν {ϊπὴ6 
Ρῃγγρία ἄνεη, δὲ ψῃϊοῇ ἴηθ Μίιάδβ ἀγάπκ Ὀ1]}}5 
Ὀϊ]οοά, ὕπεὺ 5880, δη ἴπυβ ψεηῦ ἴο ἢἷβδ ἀοομη. 
Τγράδτηϊδ,. Ποννανοῦ, δὖ ἴΠς ἢδδα οὗἉ ἢΪβ οὐ 50] 16 γ8, 
ἸΩΔΙΟΠΟα δἃ5 [Δ 85 [,γαἷα ἂῃὰ [ἰοπία δηά οδριυγεα 
Θαγᾶθβ, Ὀαΐ Ἰοσὲ Ηἷβ 13 ἴῃ ΟἸΠἸοῖΔ. ΟΝἾΕδΙἰγη65 θοῇ 
Οἰγατ θυ η8 Δα ΥΟΥΔΠ5. Τηδ6ς6 ΒΟ ἢ ἱπναβίοηβ 8ἃ5 
ὑποδα; ναῦ {Π6Υ 88ὺ ὑμαῦ {6 Τγούδηβ δηᾶ Οοθυβ 
ψΈΥῈ ἤμα]ν ἀγίνοεη ουὖ ὈὉΥ Μϑδάγυβ, [ες Κίηρ οὗἩὨ {Π6 
δου ίδη8. 1,εὖ ὑμεθς ἢ]υβιγα ]οη5 δὲ ρσίνεη ἤδγα, 
ἱπαβιηθοἢ 8ἃ5 ὕΠΕ6Υ ἱῆνοϊνα τηδΐζευβ οὗ ἔδοϊ νυ ἢ ἢᾶνα 
ἃ Ὀδδυηρσ ὉΡοὴ πα δη γα οοΙηρ885 οἵ 6 νου] ἴῃ 
5ΘῃΘ,ΑΙ. 

22. 1 πον τοϊυσῃ ἴο με ροϊηΐθ παχὺ 1π ογάθυ, 
ψ ῃεηςα 1 αἱρτθθβεα.3 ἘΕἸγϑῦ, ἃ8 ἔοσυ {Π1|6ὸ οἰαϊοιηθηῦ οὗ 
Ἡδετοάοῖῃ 8 ἐπᾶῦ 6 ΓῈ ΓΕ πὸ ΗΥρδυθογδδῃβ 4 θεσδυβα 
ΘΓ ἃγα ἷδὸ πὸ Ηυρεγποίϊδηβ. Εγαϊοβι θη 68 88 08 
{πΠ6 ἀγρυϊμηδπῦ ργεβεηϊεα 15 ἀρϑυχα δηα κὸ ἴῃς [Ή]]ον- 
ἱπρ αυ 0] : ΒΌΡΡΟΒΘ βοῖὴβ οὔθ ββουϊά βὰν ““ ΤΠ εγα 
ΤῈ ΠΟΩ6 ΨΠΟ τα]οϊοςα ονεὺ {Π6 1115 οὗ οἴμουβ θδοδιιβα 
ὕπαγε δ.ΓῈ 8180 Ποη6 ΨῆΟ γα)οῖςα ονϑὺ ἴπ6 Ὁ] βϑίησβ οὗ 
οὗ ο 8. Απα, 8445 Εγαϊοβιῦῃοθηθβ, [Ὁ 50 ὨΔΡΡΘἢ5 ὑμδὲ 
ΠΟΥ τὰ 8580 Ηγυρεγποίίδηϑ---αἴ 4}1] ἐνεπῖβ, Νοῖυϑβ 
ἄοαβ8 ποὺ ]ον ἴῃ ΕΠΠΗϊορία, Ἰὰὺ ἔτι μον που. Βαΐ ἴὸ 

1 Κιηρ οὗ ὕΠ6 ΟἸΠΙΠΊΘΓΊ8Π5. 
3 Αὐ 816 ϑύγαρο αϊριθββοά ἔγομῃ ὕγηθ οὔθ οὗ αἰϑοιββίοῃ 

Ρυγθυρα Ὁν Εγδὐοβυ θη 68. δ Ἡδεγοά. 4. 86. 
4 ῬρΟΡΪ6 ψο ᾿ἶνα Ὀεγοηά Βογϑαβ (Νοσυί ὟΝ ̓πα). 
δ ῬΘΟρΙ6 Ὀογομὰ Νούυβ (ϑουῦὰ ὙΝ1ηά). 
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ΝΣ 

5ΤΒΑΒΟ 

᾿ 3 9 2 Φ ’ ’ὔ θαυμαστὸν δ᾽, εἰ, καθ᾽ ἕκαστον κλίμα πνέοντος 
ἀνέμου, καὶ πανταχοῦ τοῦ ἀπὸ μεσημβρίας Νότου 
προσαγορενομένου, ἔστι τις οἴκησις ἐν ἡ τοῦτο 

Ἁ ’ 3 ’ 3 ’ 2 ’ μὴ συμβαίνει. τοὐναντίον γὰρ οὐ μόνον Αἰθιοπία 
ἔχοι ἂν τὸν καθ᾽ ἡμᾶς Νότον, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνωτέρω 

πᾶσα μέχρι τοῦ ἰσημερινοῦ. εἰ δ᾽ ἄρα, τοῦ 
ξ ς'΄';͵Ὃ 3 3 ΓῚ . “Ὁ [τέ ᾿ Ηροδότονυ τοῦτ᾽ ἐχρῆν αἰτιᾶσθαι, ὅτι τοὺς 
Ὑπερβορείους τούτους ὑπέλαβε λέγεσθαι, παρ᾽ 
οἷς ὁ Βορέας οὐ πνεῖ. καὶ γὰρ εἰ οἱ ποιηταὶ 

᾽ ῳ ’ Ψ 3 3 ’ Ν 

μυθικώτερον οὕτω φασίν, οἵ γ᾽ ἐξηγούμενοι τὸ 
ς Α 3 4 ἐ ’ὔ Ἁ 

ὑγιὲς ἂν ἀκούσαιεν, ὍὝπερβορείους τοὺς βορειο- 
’ ,ὔ θ Ὶ ν δὲ [οἱ Ἁ ’ «ς 

τάτους λέγεσθαι. ὅρος τῶν μὲν βορείων ὃ 
ζω ς 7 “ 

πόλος, τῶν δὲ νοτίων ὁ ἐἰσημερινός: καὶ τῶν 
ἀνέμων δ᾽ ὁ αὐτὸς ὅρος. 

““ ᾽ Ν Ἁ ἴω 

28. Ἑξῆς δὲ λέγει πρὸς τοὺς φανερῶς πεπλα- 
ὔ ὶ Ἰὃ ’ λέ Ἁ Ν ᾽ “0 σμένα καὶ ἀδύνατα λέγοντας, τὰ μὲν ἐν μύθου 
’ ὰ δ᾽ ς ’ὔ Ν φΦ 3 ν 

σχήματι, τ ἱστορίας, περὶ ὧν οὐκ ἄξιον 
ἌᾺ ἢ - κι 

μεμνῆσθαι: οὐδ᾽ ἐκεῖνον ἐχρῆν ἐν ὑποθέσει 
τοιαύτῃ φλνάρους ἐπισκοπεῖν. ἡ μὲν οὖν πρώτη 
διέξοδος αὐτῷ τῶν ὑπομνημάτων τοιαύτη. 

ΙΝν 

1. Ἔν δὲ τῇ δευτέρᾳ πειρᾶται διόρθωσίν τινα 
ποιεῖσθαι τῆς γεωγραφίας, καὶ τὰς ἑαυτοῦ λέγει 

1 φασί, αἴτοσ λέγεσθαι, ἀτοβκυγα ἀδ]οῦθβ ; Θαϊύοῦβ [0] ονίηρ. 
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ΟΕΟΟΒΆΒΑΡΗΥ, :. 3. 22-4ό. 1 

δ. ἃ ΙΔ 6] οὺ5 ὑπίπσ 1ξ, δἰ Πουρ πα 8 Οἷον ἴῃ 
ΕΥ̓ΘῪ Ιδϑταάς, δηα δ Ββουρῃ ὑπε6 ψίμᾶᾷ ἐμαὶ Ὀ]ονβ 
ἔγογη ὑΠε βου] 18 Ἔνουυνῆετα ο4]1.ἀἃ Νοῖαβ, ὕΒΕ 6 ἰ5 
ΔΏΥ ἱπηῃδοϊζεα ρ]δος ψἤεγα ὑΠ18 15 ποὺ [ῃ6 οδδβα. 
ΕοΥ, οα ὑπὸ ΟΠ ΑΤΥ, ποῦ ΟὨΪΥ τηϊρὺ ΕΓΗϊορία Πᾶνα 
{ῃη6 βϑϑδῖηθ Νοῖυβ 858 ψῈ ἢᾶνεα, δ δνὸπ ἴπ6 ψ ῇ0]6 
σου ΤΥ ὑρ ἴο ἴπΠ6 εαυδῖοΥ. Ηονγενοσ ὑπμαῦ ΤΔῪ "6, 
115 σμαῦρα βῃου]α 6 ᾿αἱαὰ δραϊηϑὺ Ηεγοαοΐυβ, δὶ 
ἢξς δϑϑυσηθα ἐπα Ὀγ ““Ηγρευρογεδηβ "ἡ [056 ῬΘΟρ]65 
ὙΕΙῈ τηδϑδηΐ ἴῃ Ψψῆοβα οουμΐγϊ65 Βογεδβ ἀοθ8 ποῖ 
Ὀ]ον. ἘΕῸΡ ὄνθὴ 1 τπ6 ροεῖβ 60 βρθὰκ ἴδ, γαῖ πεῦ 
του α]]ν, ἔποβα, δ Ἰεδϑῦ, ῆο Ἂχρουμπα [ἴῃς ροεῖβ 
Βῃου]α ρσίνα δῦ ἴο βουπᾶ ἀοοίγηθ, πδιλοὶυν, ὑπδὺ ὈΥ 
““Ἡγρευθογθδηβ᾽ ΨψΕΥῈ τηδϑδηῦ ἸΉΘΡΕΪΥ ἴῃς τηοβὺ 
ΠΟΥΓΠΟΥΪΥ ᾿ ρΘορ]6Ὲ5. Απά δ5 ἴον ᾿ἰγηϊΐβ, ἐμαὶ οὗ ὑπὲ 
ΠΟΡΓΠΘΥΥ ὁ ΡΕΟΡΙ68 18 {πΠ6 ποῖ ρο]θ, ψῇ 1] 6 ὑπαὶ οὗ 
1Π6 βΒουῦῃοῦν 2 ρΡβορ]ε8 18 ἴῃς δαυδῖογ ; δηα ἴΠεδ ν πα 85 
ἴοο πᾶν πε β8η16 Ἰϊ μ᾽ 8. 

28, Νεχῦ ἱπ ογάϑι, Εγαϊοβθ θη 65 ργοοθ α8 ἴο ΓΕΡΙΥ 
ἴο ἴποβα Ψοβα βίου θϑβ ἃ:6 ρ] δἰ ην δου ουβ δ πα ᾿τὰ- 
ΡΟΒ51016, βοίῃβ οὗ νῇῃϊοῃ τὰ ἴῃ ἴπ6 ἴοστη οὗ τυ 8, 
ΔΠ4 οὔμο δ ἱπ ἴῃ ἔοστα οὗ ἢϊβζουυ ----Ῥ Υβοη8. Ποιὰ ἰΐ 
ἷς ποὺ νου ψ ἢ1]16 ἴο τηρπίίοη ἢ ποῖ ΠΟ. 5ῃου]α ἢ6, 
ψγῃ δ η ὑγεαϊηρ ἃ 5 ]εοῦ οὗἨ [815 Κὶμα, πᾶν ρα δε 
ἴο ῬΘΥΒΟῚ5 ΨῆΟ [811 ποῆβθηβθ. δαςῇ, [6 η, 15 Εἰγαῖοβ- 
πο π68᾽ σοιγ86 οὗ διρυχηεηῦ ἴῃ ἴῃς ΕἸγϑὺ ΒοΟΙ οὗ ἢ]15 
(Ομ θη ὐδιΊ68. 

ΙΝ 

1. ἶν ἷβ ϑβοοῃπα Βοοῖ Εἰγαϊοβίῃθπμοϑ ὑπαθυίακοϑ ἃ 
Γαν βίου οὗ ὑῃε ῥυϊποῖρ]68 οὗ ρεορυύδρῆγυ; δῃὰ ἢς 
ἄδοϊαγεβ 5. οὐ δϑϑυσηρίϊοηβ, ἴοὸ ψὨϊοῆ, ἴῃ ἴυτῃ, ἰΕ 

1 Τλύοσδ]ν, ““Ῥογθδῃ.᾽ 3. ΤΑύογδΠυ, ““ ποὐϊδῃη.᾽; 
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Ο 68 

5ΤΕΚΑΒΟ 

ὑπολήψεις" πρὸς ἃς πάλιν, εἰ ἔστι τις ἐπανόρθωσις, 
πειρατέον προσφέρειν. τὸ μὲν οὖν τὰς μαθη- 
ματικὰς ὑποθέσεις εἰσάγεινῚ καὶ φυσικὰς εὖ 
λέγεται, καὶ ὅτι εἰ σφαιροειδὴς ἡ γῆ, καθάπερ καὶ 
ὁ κόσμος, περιοικεῖται, καὶ τὰ ἄλλα τὰ τοιαῦτα. 
εἰ δὲ τηλικαύτη, ἡλίκην αὐτὸς εἴρηκεν, οὐχ 
ὁμολογοῦσιν οἱ ὕστερον, οὐδ᾽ 5 ἐπαινοῦσι τὴν 
ἀναμέτρησιν' ὅμως δὲ πρὸς τὴν σημείωσιν τῶν 
κατὰ τὰς οἰκήσεις ἑκάστας φαινομένων προσ- 
χρῆται τοῖς διαστήμασιν ἐκείνοις “Ἵππαρχος ἐπὶ 
τοῦ διὰ Μερόης καὶ ᾿Αλεξανδρείας καὶ Βορυσθένους 
μεσημβρινοῦ, μικρὸν παραλλάττειν φήσας παρὰ 
τὴν ἀλήθειαν. καὶ περὶ τοῦ σχήματος δ᾽ ἐν τοῖς 
ἑξῆς διὰ πλειόνων καταδεικνὺς 8 ὅτι σφαιροειδὴς 
καὶ ἡ γῆ σὺν τῇ ὑγρᾷ φύσει καὶ ὁ οὐρατός, 
ἀλλοτριολογεῖν ἂν δόξειεν' ἀρκεῖ γὰρ τὸ ἐπὶ 
μικρόν. 

2. “Ἑξῆς δὲ τὸ πλάτος τῆς οἰκουμένης ἀφορίζων 
φησὶν ἀπὸ μὲν Μερόης ἐπὶ τοῦ δι’ αὐτῆς μεσημβ- 
ρινοῦ μέχρι ᾿Αλεξανδρείας εἶναι μυρίους, ἐνθένδε 
εἰς τὸν “Ἑλλήσποντον περὶ ὀκτακισχιλίους ἑκατόν, 
εἶτ᾽ εἰς Βορυσθένη πεντακισχιλίους, εἶτ᾽ ἐπὶ τὸν 
κύκλον τὸν διὰ Θούλης (ἣν φησι Πυθέας ἀπὸ μὲν 
τῆς Βρεττανικῆς ἕξ ἡμερῶν πλοῦν ἀπέχειν πρὸς 
ἄρκτον, ἐγγὺς δ᾽ εἶναι τῆς πεπηγυίας θαλάττης) 

1 εἰσάγειν, ΟΟΥΑΙΒ, ἔογ ἄγειν ; ΘαἸΓΟΓΒ [ο]]οννίηρ. 
3 οὐδ᾽, Οὀβαιθοη, ἔον δέ ; οἀϊύοτβ ο]] οί. 
5. καταδεικνύς, Τι α. ΤΌΟΘΙΚΘΙ, ἴογ (καὶ) δεικνύς. 

᾿ : ΕἸ Ν βίδα ϊα ἴῃ οἰγουτηΐογθηοο δὖὺ ὕπο δαυδῦοσ. 60 
. ὅ. 7. 
3 ΤῊ 6 ΘΠΘΡΘΥ ; ϑύγαθοΟ Ἰη68}8, 88 808], 0.6 τηου ἢ οὗ {86 

γἶνου. 
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ΟΕΟΟΒΑΡΗΥ, 1.4. τ-2 

Π6ΥῈ 15 ΔΗΥ͂ ἔὈγΓΠΕΥ γονβίοη ἴο )ὲ τηδάθ, 1 χυηυϑῖ 
Ὁηαογίακα ἴο ΒΌΡΡΙΥ Ὁ. Νοῦν ἢἰβ ἰηϊγοαποίίοη οὗ 
πε ῥυορ]65. οὗ τηδυδιηδίίοβ δηα ρῇῃγϑβίοβ ἰηἴο ὑῃε 
Β )]θοῦ ἰδ ἃ σοι ηάδθ]ς ἐπίῃ ; 4180 ἢΪ8 γε ΥΚ 
ὑπαῦ 16 [δ φασί 18 βΒρβοσοί 4), δῦ 8ἂ5 [6 υῃΐνοθυβα 15, 
ἰῦ 15. ἱπῃδθιεα 81} ἴῃ6 νὰν τουῃπᾶ ; δῃᾶ ἢϊβ Οὐ Ὲῦ 
ΓΟΙΏΔΙΚΒ οὗ {ῃ]8 παΐαγσε. Βυΐ δ5 ἴο ἴῃς ααδϑίϊοη 
μεῖον ἰῃ6 δαγῖῃ 18 85 ἰᾶγρεὲ δ ἢθ ἢδ5 58], 
Ιαΐεσ νψυϊζειβ ὅ4ο ποῦ ἄργεε ψἱτἢ ἢϊτη ; ποθεν, ἀὁ 
ΠΟΥ͂ ΔΡΡΙΌνα 8 χτηδδϑυγεμηεηὺ οὗ [Πς δανῦ}}.} 58511]], 
ψῃθη ΗΙρρδγοῃα5 ρ]οὺβ ὅΠ6 ςο]ϑυῖαὶ ρῃθῃοσηθηᾶ [ῸΥ 
πὶ βανϑῦαὶ πῃ 6α μ]Δοθς, ἢῈ υ868, ἰη δααϊτίοῃ, 
ἴποβε ἰπΐογναϊβ τηθδβϑυγεα Ὀγ Εὐγαϊοβίμοπμεθ οἡ ἴῃς 
τϑυ ἀδη ἱπτουρῇ Μοτοῦ δπα ΑἸ]εχαηάγχία δηᾶὰ ἴδε 
Βογυϑίμθηθβ,; δέου βαγίηρ ὑμαῦ πεν ἀενίαϊε Ἰ»αΐ 
51 ΒΟΥ ἴσου πα ὑταϊῃ. Απά, ἴοο, πῃ Εγαϊοβυ με αβ᾽ 
ΒΒ ρβεσυσηῦ αἰδβουδβδίοη δρουΐ ὑΠ6 5ῆδρε οὗ ὑῃε βαυίῃ, 
θη ἢς ἀειηομπδίγαϊεβ δ ρύδαῖον Ἰδηρὶῃ ὑπαὶ ποῖ 
ον ἴῃ εν νυν 1}}} [15 Ἰαυϊα οοπδοςαδηῦ 15 ΒΡ ΘΥΟ 4] 
θα ὕΠ6 Πεᾶνϑῃβ δ]5ο, ἢ6 νου]ά βεεὴ ἴο ὑὲ ἰαἰκίηρ 
δρουῦ τπΐηρ8 ὑΠπΠαὺ ἅτε Τογαῖρ ἴο ἢϊ5 βυθ]θοῦ ; [ἴῸΓ ἃ 
Ὀνϊεΐ βἴαϊεμηθηΐ 15 βυ Ποϊθηξ. 

2. Νεχὺ, 'π ἀεϊεντηϊηϊηρ ὕἢῃ6 ὑγεδαῖη οὗ πε ἰπ- 
Παίϊεα νου]ά, Εγαϊοβεπμθβ βᾶγ8 ὑμαῖ, θερὶ πῆρ αὖ 
Μεγοῦ δῃηά ταθϑϑβασίπρ Οἢ ἴδε τηουαδη ἰῃαΐῦ ΓΒ 
ὑΠγουρἢ Μετγοῦ, Ὁ 18 ἴδῃ ἱπουβαπα 5ἴδαΐα ἴο ΑἸδχ- 
δ πάτα; ΔΠ6α ἴποηος ἴο ἴῃς Ηε]]θροηῦ δρουΐ εἰρ]ῖ 
ἐπουβαηαᾶ οπδ Βυπαγροᾶ; ὕπδη ἴο πε Βουγϑίμεηθβ ἔνα 
ὑπουφαπα ; ὕχθα ἴο πε ρᾶγ81]16] αἶγοϊὶθ ὑμαῦ σὰ 8 
ὉΠγουρ Τὰς (ν οἢ Ργίμοδϑ 8ᾶγ5 15 ἃ δἱχ ἀδυϑ᾽ 
881} πουΐῃ οὗ Βυζαϊπ, ἃπα 15 δῶν πε ΠἸΌΖΘΙ 568) 

δ ῦγαθο τηϑϑηβ ὑμδὺ 6 Ἀγροίμοβοβθ οὗ ρῃγυβίοβ δῃὰ 
ΔΒΙΓΟΠΟΠΙΥ Βηου]Ϊα Ὀθ δοοορίθα δὖ οὔοθ ὈΥ ββθοφγαρῇοιη. 
Οὐοιρδγθ 2. ὅ. 2. 
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5ΤΕΒΑΒΟ 

ἄλλους ὡς μυρίους χιλίους πεντακοσίους. ἐὰν 
οὖν ἔτι προσθῶμεν ὑπὲρ τὴν Μερόην ἄλλους 
τρισχιλίους τετρακοσίους, ἵνα τὴν τῶν Αἰγυπτίων 
νῆσον ἔχωμεν καὶ τὴν Κινναμωμοφόρον καὶ τὴν 
Ταπροβάνην, ἔσεσθαι σταδίους τρισμυρίους ὀκτα- 
κισχιλίους. 

8, Τὰ μὲν οὖν ἄλλα διαστήματα δεδόσθω αὐτῷ" 
ὡμολόγηται γὰρ ἱκανῶς: τὸ δ᾽ ἀπὸ τοῦ Βορυ- 
σθένους ἐπὶ τὸν διὰ Θούλης κύκλον τίς ἂν δοίη 
νοῦν ἔχων; ὅ τε γὰρ ἱστορῶν τὴν Θούλην Πυθέας 
ἀνὴρ ψευδίστατος ἐξήτασται, καὶ οἱ τὴν Βρετ- 
,«τανικὴν καὶ" ᾿Ιέρνην ἰδόντες οὐδὲν περὶ τῆς Θούλης 
λέγουσιν, ἄλλας νήσους λέγοντες μικρὰς περὶ τὴν 
Βρεττανικήν. αὐτή τε ἡ Βρεττανικὴ τὸ μῆκος 
ἴσως πώς ἐστι τῇ Κελτικῇ παρεκτεταμένη, τῶν 
πεντακισχιλίων σταδίων οὐ μείξων, καὶ τοῖς ἄκροις 
τοῖς ἀντικειμένοις ἀφοριξομένη. ἀντίκειται γὰρ 
ἀλλήλοις τά τε ἑῷα ἄκρα τοῖς ἑῴοις καὶ τὰ 
ἑσπέρια τοῖς ἑσπερίοις, καὶ τά γε ἑῷα ἐγγὺς 
ἀλλήλων ἐστὶ μέχρις ἐπόψεως, τό τε Κάντιον καὶ 
αἱ τοῦ Ῥήνου ἐκβολαί. ὁ δὲ πλειόνων ἢ δισμυρίων 
τὸ μῆκος ἀποφαίνει τῆς νήσου, καὶ τὸ Κάντιον 
ἡμερῶν τινων πλοῦν ἀπέχειν τῆς Κελτικῆς φησι" 
καὶ τὰ περὶ τοὺς ᾿Ωστιμίους δὲ καὶ τὰ πέραν τοῦ 
Ῥήνου τὰ μέχρι Σκυθῶν πάντα κατέψευσται 
τῶν τόπων. ὅστις οὖν περὶ τῶν γνωριζομένων 

1 καί, ΥΆΙΩΘΡ ᾿πβογίβ ; ϑαϊύουβ ζο] ον. 

1 ΒύΤΑΡΟ δἰβονν ῃογθ βΒρϑδκβ οὗ {πὶ8 18] δπα 88 “" ὉΠ6 ἰ8]απᾶ οἵ 
{6 Μιρίνε Ἐσγρυϊδηβ." ὅθ 2. ὅ. ]1ά (ἀπὰ ποίθ), 16. 4. 8, 
δια 17. 1. ὃ; αἶβο ῬΊ νυν, δαί. Ηϊ δέ. 6. 88. 
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ΘΕΟΟΘΒΑΡΗΥ, :. 4. 2--3 

δθουΐ δἰθνθη ὑμουβαπα ἔνε Ὠυπαγεα τόσο. Ασοοογα- 
ἰηργ, 1 νὰ δαα ἴῆγεε ἐπουβαπα ἔουν Ὠυπαγθα βἰδάϊα 
ἸΏΟΥ̓6 ἴο ἴῃ βουΐῇ οὗ Μεγοῦ, 'ἰπ οὐδ ἴο ΘΙ ΌΥΔΟΘ 
της 15] πα οὗ ἴῃς Εργρίϊδη5,1 [πε ΟἸΠΗδιηοη-Ῥσοάαᾳποίηρ 
οουπῖγγ, δπα Τἀρτόρδηθ,2 γγα 5Π8}} ᾶνα τηϊγ γ-εἰρῃϊ 
ὑπουπβδηα βἰδαϊΐδ. 

ὃ. Ηονενον, ψ ἢ ομα δχοορίίοῃ, Ἰοὺ 811 ἴῃς αἱἶ8- 
ἴδῃοθβ οὗ Εγαϊοβίῃθηθβ ΡῈ ρσγαηΐεα Ἠΐτη--- Ὁ {867 
ἃΓ6 50Π ] ΘΠ] ἀρτοεα ὑροη ; θυΐ νγ»ῇῃᾶῖ τηδη οὗ 5686 
Ἑοου]α ρσταηὺ ἢΐ5 ἀἰβίδπος ἔγοσα ἴΠ6 Βογυβῦμοηθβ ἴο ἴῃ 6 
ΡᾶΓ8116] οὗ Τῆυ]ε Ὁ ἘΕῸΣ ποῦ ΟΠ]ΥῪ ἢδ8 {ἢ 6 τηδῃ ΨΠῃΟῸ 
[6118 ἀρουαΐ ΤΏυϊε, Ργύμοαβ, Ὀθθη ἔουπά, ὕροπ βου την, 
ἴο 6 δὴ δ͵ο ἢ- 51 ῆογ, θυῦ [6 τηθη ΨὴΟ ἢᾶνα 566} 
Βυϊζαῖπ δπα ἴευπα 5 4ο ποὺ τηδηϊοι ΤΏυ]6, ἐμπουρἢ 
ΠΕ 5ρεδῖκ οὗ οὔδβεῖ ἰβϑ]δπαᾶβ, 585118}} οπθβϑ, δρουΐ 
Βυϊϊαὶπ ; δπᾶ Βυϊζαίῃ 186] βἰγαῖο]θβ δ]οηρβίαθ οὗ 
ΟδἸτἰο85 ν ἢ ἃ Ἰεηστῃ ἀρουῦ οαυδ]ὶ ὑΠεγοῖο, θείην ποῖ 
δυθαῖαν ἴῃ Ἰδηρίῃ ὑπδὴ ἔνε ὑπουβαπα 5861, δπα 15 
ἸἸτοϊῦ5 ἃγα ἀθῆπαα Ὀγ ἴῃ Ὄχίγεμ 65 οὗ (ο] οι τυ ἢ ]6}} 
116 ορροβὶϊε 115 οσῃ. ΕῸΡ ὑπ6 εαβδίθτῃ εχ γεν οὗ 
[ἴῃς οπ6 ΘΟ.ΠΌΥΥ 168 ορροϑβὶϊε ἢ 6 δαβίθτῃ Ἂχ γος οὗ 
{π6 οὔμεδσ, ἃπᾶα {Π6 ννδϑίθσῃ Ἂχίγαιιτν οὗ ἴΠ6 οπα 
ορροβίϊθ ἴῃ 6 νδβϑίθσῃ οὗ ἴῃς οἴπογ ; δπα {Π|6ὶ} δαβίθγῃ 
Εχύγθυ 168, αὖ 411] ἐνεηΐβ, Δ’6 ΠΟΔΡ ΘΠΟΌΡἢ ἴο 6δοἢ 
οὔ ὺ ἴῸγ ἃ Ῥεύβοῃ ἴο 566 ΔΙῸ 58 ἔγοιῃ οπα ἴο ἴῃ6 ΟἾἌΘΥ 
--Ἰ τρϑδὴ Οδηζαυμ ὃ ἀηα πε τηουτῃ5 οὗ ἴῃς ΒΒ ΐπα. 
Βυὺ Ῥγίμεαβ ἀδοϊασεβ ὑπαὺῦ ὑπῸ Ἰθηρσίῃ οὗ Βυϊ δίῃ ἰ5 
ΤΏΟΓ6 ἴδῃ ὑνγεπὶν ὑπουβδηά 5ἰ8Δ6]18, δπα ὑῃδὺ (ὑδῃτίυτα 
15 ΒΈν 6.8] ἀδυβ᾽ 581] ἔγοσω ΟἿ] ἶσα ; δπα ἴῃ ἢΐ8 δοσουηῦ 
νοΐ οὗ [πῃ6 Οπευμηίδηβ ἂπᾶ οὗ ψῇηδῖ 185 Ῥεγομπά τῆς 
ἘΒΠΐπα 85 ἔν δ5 ϑογίμία μῈ 85 ἴῃ δνεσΎ ο886 [4]518.6α 
ἴῃς τερίοπβ. Ηον νου, ΔΠῪ Τδῃ ΨὴΟ [88 [018 βιοῃ 

3 Οϑϑ]οι. 8 Τγο]δῃα, 
4 ἘΎΔΏΟΘ, ΓΟΌΦΗΪΥ. δ Κρηΐ. 
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΄ἃὦ ν ἊὉ 4 ᾿ -“ 

τόπων τοσαῦτα ἔψευσται, σχολῇ γ᾽ ἂν περὶ τῶν 
ἀγνοουμένων παρὰ πᾶσιν ἀληθεύειν δύναιτο. 

4, Τὸν δὲ διὰ τοῦ Βορυσθένους παράλληλον τὸν 
αὐτὸν εἶναι τῷ διὰ τῆς Βρεττανικῆς εἰκάζουσιν 
“Ιππαρχός τε καὶ ἄλλοι ἐκ τοῦ τὸν αὐτὸν εἶναι τὸν 
διὰ Β ίου τῷ διὰ Μ ας" ὃν γὰρ λό ἐὰ Βυζαντίου τῷ διὰ Μασσαλίας" ὃν γὰρ λόγον 
εἴρηκε Πυθέας ῖ τοῦ ἐν Μασσαλίᾳ γνώμονος πρὸς 
τὴν σκιάν, τὸν αὐτὸν καὶ “Ἵππαρχος κατὰ τὸν 
ὁμώνυμον καιρὸν εὑρεῖν ἐν τῷ Βυζαντίῳ φησίν. 
ἐκ Μασσαλίας δὲ εἰς μέσην τὴν Βρεττανικὴν οὐ 

’ “ ’ ἣ ’ 3 Α πλέον τῶν πεντακισχιλίων ἐστὶ σταδίων. ἀλλὰ 
μὴν ἐκ μέσης τῆς Βρεττανικῆς οὐ πλέον τῶν 
τετρακισχιλίων προελθὼν εὕροις 5 ἂν οἰκήσιμον 
ἄλλως πως (τοῦτο δ᾽ ἂν εἴη τὸ περὶ τὴν ᾿Ιέρνην), 
ὥστε τὰ ἐπέκεινα, εἰς ἃ ἐκτοπίζει τὴν Θούλην, 
οὐκέτ᾽ οἰκήσιμα. τίνι δ᾽ ἂν καὶ στοχασμῷ λέγοι 

ν, Σ» Ν “ » μ4 “ , τὸ ἀπὸ τοῦ διὰ Θούλης ἕως τοῦ διὰ Βορυσθένους 
ς᾽ » 

μυρίων καὶ χιλίων πεντακοσίων, οὐχ ὁρῶ. 
ὅδ. Διαμαρτὼν δὲ τοῦ πλάτους ἠνάγκασται 

καὶ τοῦ μήκους ἀστοχεῖν. ὅτι μὲν γὰρ πλέον ἢ 
διπλάσιον τὸ γνώριμον μῆκός ἐστι τοῦ γνωρίμου 
πλάτους, ὁμολογοῦσι καὶ οἱ ὕστερον καὶ τῶν 
παλαιῶν 8 οἱ χαριέστατοι" λέγω δὲ τὸ ἀπὸ τῶν 
ἄκρων τῆς ᾿Ινδικῆς ἐπὶ τὰ ἄκρα τῆς ᾿Ιβηρίας 

ἴων 3 “» 3 

τοῦ ἀπ᾽ ὃ Αἰθιόπων ἕως τοῦ κατὰ ᾿Ιέρνην κύκλου. 
1 Πυθέας, ϑρθῃροὶ!. ἱπβογίβ; Μοίποϊ, Βου ίζεν, ἰο]] ον ίηρ ; 

Ο. Μάϊον δρργονῃς. 
2 εὕροις, Οὐγαΐδ, ἴον εὕροι; ἀτγοβιτιγα, Μοΐπαϊτο, Εουθίχου, 

Το] ονίης ; Ο. ΜΆ]]ΟΡ ΔΡρργονίῃρ. 
8 παλαιῶν, ΟὐΥΑΐΒ, ἴον ἄλλων ; ατοβίκυγα, Μοΐποϊο, ΕὈΥΡί ρον, 

Ταγάϊδυ, Το] ον ; Ο. Μ.Ώ]]ΟΓ Δρρτγονίῃρ. 
4 τό, Χυ]δπᾶθν ᾿πβογίβ, Ὀθίογα ἀπό; Μοίμοιαε ἔοϊ]ονίηρ : 

Κυδιηον, Ο. Μά]]6ν, ἀρργονίηρ. 
δ ἀπ᾽, Μροίηθκο ἱηβογῦϑ. 
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ΘΕΟΟΒΑΡΗΥ, :. 4. χ-Ὁ 

. στεδὺ [4]8Βθ οοαβ᾽ δῦουϊ [6 Κπονπ ταρίοηϑ ψου]ά 
ΠΑγαΪγ, 1 ᾿ππᾶσίπα, θ6 80]6 ἴο 1611] ἔπεα ὑγυῦῃ δρουΐ 
ὈΪδοοβ ἐπδῦ ᾶῦαὲ ποὺ Κπονῆ ἴο ΔΎ ΡΟαΥ. 

4, ΤἼδ ρδ178}}6] ὑπγουρσῃ ὑπὸ του οὗ ἴῃς Βοῦγϑ- 
[Π6η 65 ἰ8 οοηῃ]δοϊατεα ὈΥ Ηἰρρδγοδυς ἀπά οὔμεῦβ ἴο 
"ὲ τ1ῃ6 ϑδτὴηθ 858 ὑπαῦ ὑῃσουρῇ Βεὶζαίη, ἔγοσα ὅς ἔδοϊ 
ὑμαῦ [ἢ ρδᾶγ8116] ἐπγτοῦρ ΒυζΖδαηῃίίατη 185 ὅπ 6 58 Ππη6 88 
ὑπαὺ ὉΠγουρἢ Μα551118}; ὺυ ἃ5 ἴο ὑΠ6 γαϊδίϊοη οὐ ὑμ8 
αἸ41]-πᾶθχ ἴο πε βῆδαον, ψνῃϊοῃ Ῥγίῃμεας ἢδ5 σίνθῃ 
ἔοσ Μαβ51118, ὑ18 βδᾶπλβ γεϊδίίου ΗἸΡρδγοϊβ ϑὰγ8 ἢ6 
οὈβεγνϑᾶ αὖ Βυζαηίϊαμῃ, δὖ μι βδᾶτηδ ἔΐτηθ οὗ {Π6 γϑδὺ 
85 ὑμαῦ τηθηϊοποα Ὀγ ΡῬγίμεδθ. Βυΐὺ Ὁ 15 ποῦ τγογῈ 
ὉΠ 8η ἔνε ὑπουβαπα εἰδαΐα ἴγοσω Μ4551]14 ἴο [ῃ 6 οδηΐγα 
οὗ Βυϊαίῃ. Εὐγίποστηοσα, ἰἢ γοὰ ψετα ἴο ργοοθθά 
ποῦ τόσα ὕμδη ἔουγ ἐβουβαῃα 5ἴδαϊα πο ἴτοτι 86 
Ἑοοηΐγε οὗ Βιιϊαΐη γοὰ ψου]ά ἢπα ἃ τερίοι ἐπαΐ 15 
᾿π ΠΑ 1 140]6 ΟὨΪΥ δεν ἃ δβϑῃϊοη (ν ῃ]οἢ ταρίομι σψου]Ἱὰ 
θὲ ἰῃ ἴῃς πεῖρῃθουγβοοα οὗ [δΥΠ6) ; πα 50, ἃ5 ἴῸΓ 
1Πε τερίοῃβ ἰαγῖμον οὐ, ἴγ ουοὐ ψ ῇεγα Εγαϊοθυμθηθϑ 
ΡΪδοθβ Τυ]6, γου ψου]ὰ πα ρἴδοθβ πὸ ἰοῃραῦ Πρ Ϊῦ- 
8016. Βυῦ ὕγ ψδαῦ ρσυδβϑϑνοῦκ Εγαϊοβύμθμθθ οου]ά 
ΒΔΥ ὑπαὺ ἴῃς αἰδίδπος ἴγοτα [ἢ ρδγ8}16] ὉΠγουρἢ ΤΏ υ]6 
ἴο ὑπαὺ Τπγουρὴ τς τηουΐῃ οὗἨ {πμ6 Βογγυβύμεῃββ ἰ5 
δἴδθνϑθηῃ ὑπουβδηα ἔνα Ὠυπαγοα 5ἰδαϊΐα, 1 ἀο ηοΐ 566. 

ὅ. Απᾶ 5ίποε ἢ δηξίγεὶϊν τηΐϑβεα ἴῃ6 Ὀσγθϑαΐῃ οὗ 
1ῃ6 ἱπηδριϊεα νοῦ, ἢ ἢδ8 πϑοθβϑαυῖν [4116α ἴο 
ϑιθθ8 1ἴ8 Ἰδηρῃ α͵]5οθ. Εογ, ἰπ ὑπΠῸ ἤγβι ρἷδος, ὑπαὶ 
πε Κπόνῃ ἰθηρτῃ 8 τόσα ὑπδη ἀου]6 ἴπΠ6 Κπονῃ 
ὑγθδατῃ 15 ἀρτεβὰ ἴο Ὀγ {με Ἰἰδῖεν νυ οῖβ 885 ΨῈ6]] ἃ8 
ὈΥ ἴῃς τηοβὺ δοοοιῃ δηθὰ οὗ ἴΠ6 δῦ] νυῖζοιβ (1 
τηθδῃ ἴῃς αἰδίδπος ἔγοτῃ ἴπ6 δχγομχί [68 οὗἩ [παϊὰ ἴο 
{πὸ εχγευλ 685 οὗ Ροτῖα, ἀουθ]Ὲ {πᾶῦ ἔγοτα ΕΗ ορὶα 
ἋΡ ἴο {Π6 ράᾶγα}}6] ὑπ τὰῃ5 ὈΌΥ [εσμθ). Αραίΐῃη, δεν 

1. Μαγβοὶ ]]οϑβ. 
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5ΤΕΒΑΒΟ 

ὁρίσας δὲ τὸ λεχθὲν πλάτος, τὸ ἀπὸ τῶν ἐσχάτων 
Αἰθιόπων μέχρι τοῦ διὰ Θούλης ἐκτείνει πλέον 
ἢ δεῖ τὸ μῆκος, ἵνα ποιήσῃ πλέον ἢ διπλάσιον 

ἴο. ’ , ὶ Ὄὄ'.1 Ν } “᾿ 

τοῦ λεχθέντος πλάτους. φησὶ γοῦν' τὸ μὲν τῆς 
“ ἴο ΄ Ὁ) ’ 

Ἰνδικῆς μέχρι τοῦ ᾿Ινδοῦ ποταμοῦ τὸ στενότατον 
σταδίων μυρίων ἑξακισχιλίων" τὸ γὰρ ἐπὶ τὰ ἀκ- 
ρωτήρια τεῖνον τρισχιλίοις εἶναι μεῖζον" τὸ δὲ ἔνθεν 

,’ ’ 3 

ἐπὶ Κασπίους πύλας μυρίων τετρακισχιλίων, εἶτ᾽ 
» Ν » 3 , ’ὔ 3 Ν ον Ὶ Ν ἐπὶ τὸν Εὐφράτην μυρίων, ἐπὶ δὲ τὸν Νεῖλον ἀπὸ 

“Ὁ 9.4 ’ ’ὔ’ Ν Ἁ ’ 
τοῦ Εὐφράτου πεντακισχιλίων, ἄλλους δὲ χιλίους 
καὶ τριακοσίους 3 μέχρι Κανωβικοῦ στόματος, εἶτα 
μέχρι τῆς Καρχηδόνος μυρίους τρισχιλίους πεντα- 

) κ “» κοσίους, εἶτα μέχρι Στηλῶν ὀκτακισχιλίους 
τοὐλάχιστον: ὑπεραίρειν δὴ τῶν ἑπτὰ μυριάδων 
ὀκτακοσίοις. δεῖν δὲ ἔτι προσθεῖναι τὸ ἐκτὸς 
Ἡρακλείων στηλῶν κύρτωμα τῆς Εὐρώπης, ἀντι- 
κείμενον μὲν τοῖς Ἴβηρσι, προπεπτωκὸς δὲ πρὸς 
τὴν ἑσπέραν, οὐκ ἔλαττον σταδίων τρισχιλίων, 
καὶ τὰ ἀκρωτήρια τά τε ἄλλα καὶ τὸ τῶν 
3 ’ φ ’ , 
Ὡστιμίων, ὃ καλεῖται Κάβαιον, καὶ τὰς κατὰ 
τοῦτο νήσους, ὧν τὴν ἐσχάτην Οὐξισάμην φησὶ 

[οὶ “ [οὶ : ἴω 3 Πυθέας ἀπέχειν ἡμερῶν τριῶν πλοῦν. ταῦτα 
εἰπὼν τὰ τελευταῖα οὐδὲν πρὸς τὸ μῆκος συν- 
τείνοντα προσέθηκε τὰ περὶ τῶν ἀκρωτηρίων καὶ 
τῶν ᾿Ωστιμίων καὶ τῆς Οὐξισάμης καὶ ὧν φησι 
νήσων" (ταῦτα γὰρ πάντα προσάρκτιά ἐστι καὶ 
Κελτικά, οὐκ ᾿Ιβηρικά, μᾶλλον δὲ Πυθέου πλά- 
σματα.) προστίθησί τε τοῖς εἰρημένοις τοῦ μήκους 

1 γοῦν, Α. ΜΙΠ1ον, ἔον δ᾽ οὖν. 
2 πριακοσίους, (ἀλοΒΒ6] 1, ἴοΥ πεντακοσίους. 
8 ὀκτακοσίοις, δυογΓτουῦ γοβύοσϑβ, ὕηθ γοδάϊηρ Ὀϑΐοσο Κυδηιοσ. 
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ΘΕΟΟΒΑΡΗΥ, ι:. 4. 

Εγαϊοσι θη 885 ἀσιοσηϊποα ὃῃ6 κβαϊὰ Ὀγθδάϊςῃ, 
ΠΆΤΏΘΪΥ, ὑμαῦ ἔἴγοτῃη Ἔχίγειας ἘΠΗϊορίδ ἃρ ἴο ἔΠ 6 Ῥρδγὰ}] 6] 
οὔ ΤΉυ]α, μΒ6 οχίεπμᾶβ {πε Ἰθηρὶῃ Ῥεγοπᾶ ἰῃ6 ἄυσθὉ 
ΤΏΘΑΒΌΓΘ, ἰῃ ΟΥΘΡ ἴο τηᾶκα πε ᾿δηρίῃ τλογα [ῃδῃ.. 
ἀουθ]ε ἴῃ6 δἴογεβδδία Ὀγεδάϊῃ. Αὖ 4}1 δνεηΐβ ἢς 

. Β8Υ5 ἴπαῖ [Π6 παιτονθϑῦ ρατὶ οὗ [παΐϊᾶ ὰρ ἴο ἴΠ6 ΓἾΝΟΥ 
Ιη6.5 τη ΘΑ 50 1685 δἰχέθεη ἐμπουβδηα βίδαϊα (ον {πε ρᾶτγί 
οὗ Ιηάϊὰ {Ππᾶῦ Ἔχίθπαβ ἴο ἰζ5 σᾶρθβ ψ1}} ἱποῦδαβα {15 
Ἰδμρὴῃ Ὀγ ἴῆγεα ὑπουβᾶπα βἰδα 8) ; ἃἀπα ἔπε αἰδίδποςε 
ἴεποθ ἴο ὕπ6 (δβρίδη Οὐδἴεθβ, ἔουγίθεη ἐπουβδηά ; 
ὕΠ6πη, ἴο 6 Ἐπρηγαῖοαβ, ἤθη ὑπουβδηᾶ, δα ἴγοτη ὑπ6 
ἘΒρΡ γαῖθβ ἴο {6 ΝῚ]Ὲ ἔνε ὑμπουβαηα, πα οα ἴο ἰΐβ 
Οδποθὶο τουτί ἑπϊσίθοη πυπαγεα τόσα : {ἢ θη, ἴο (δΥ- 
ἴδαρε, τ γίδθη ἐπουδαπα ἔνε Ὠυπάτεα ; πε, ἴο 86 
ΡΠ]αΥ8, ὖ Ἰδαϑὺ εἰσηῦ ὑπουβδπα ; ὕπετα 18, ΔΟοογ ΡΥ, 
ἢ6 5808, 8 ΘΧΟΘ688 οὗ εἰσῃῦ Πυπάγεα 5ἴδαϊα Ον Υ βανθηΐΥ 
ὑπουδβδηα βἰδαῖα. χε τηιϑῦ 511} ἀαα, Π6 54γ5, [π6 θυ]ρθ 
οὗ Εατορα ουΐβῖάε [πε ῬΙΠᾶγβ, νν ἢ οἢ 1168 ον Ὶ ἀρδίηϑὺ 
ΓΡεγα δηα Ἰδδη58 νγεϑῦνασα, γοδοβίηρ ποὺ 1655 ὑῃ8ῃ 
ἐῆγοα ὑπουβαηα βἰδαϊα: να τηυβθὺ 4580 δα 41] τῆς 
Π8Ρ68, θυΐ ἴῃ ραγίϊου]ανῦ ὑπαὶ οὗ [88 Οδιϊτηΐδηβ, 9116 α 
Οαδδυχῃ,} δἀπα ἴῃ6 15]4η4 5 δρουΐ ἰὑ---ἰῃς ουξεογηηοϑῖ 
οὗ ψῃΐοη, Ὀχίβαμης,, Ῥγύμθαβ βᾶγ8, 15 ἃ ὕθγε αδυϑβ᾽ 
581} αἰβδῖδαπηί. Απα δέδεὺ τηδηὐομπίηρ ἢ 656 Ἰαϑῦ ρ]8668, 
Τῃουσἢ 81] οὗ ὕμετὰ ἴῃ ὑμπεὶν δυγεῖοῃ δα ποιϊηρ ἴο 
ἴΠ6 Ἰεπρτῃ οὗἁἨ πε ἱπμαθὶϊεα νοῦ], μα ἢδ5 δά ἀ6α {ῃ8 
ταρίοηβ ἱπ 1η6 πεὶρῃρουγμοοῦ οὗὨ πῸ ο8ρ68, οἵ {ῃς 
Οπἰϊπλΐδη5, οὗ ὕχίϑαμηθ, δπα οὗ 411 16 15] πα ἢδ 
δΙη65. ([ἢ ἔδλοῖ, {Π656 ρὈ͵δε68 81] 116 ἕονγαγαβ ἴΠ6 πουΐῇἢ 
δα Ῥεϊοπρ ἴο Οε] 68, ποὺ ἴο Πα γῖδ-- τοῦ ταῦμου ὑΠ 6 0 
ὍΥ6 ἰηνδηΐίοιβ οὗ Ῥγίμθδβ) Αἀπμπα ἢς᾽ δα ἀβ ἴο 8 

1 Οὗ ὅδρδϑυπ (ΡίοΪ. 2. 8. 1); ΔΡΓΑΡΘΟΡΣ Ῥοϊηΐο ἀυ Β'Δ2. 
Ἢ ΤΩ (Ουοββδηῦ) ; [6 Αχϑηΐδοβ οὗ Ρ]ην, Ναΐ. Η ϑί. 

4. 16 (80). 
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διαστήμασιν ἄλλους σταδίους δισχιλίους μὲν 
πρὸς τῇ δύσει, δισχιλίους δὲ πρὸς τῇ ἀνατολῇ, 
ἵνα σώσῃ τὸ μὴ; πλέον ἢ ἥμισυ τοῦ μήκους τὸ 
πλάτος. 

6. Παραμυθούμενος δ᾽ ἐπὶ πλέον, ὅτε κατὰ 
΄ ᾿ .ΣΌῸΝ » ᾿ς. ΣΝ Δ, ,ὕ ' φύσιν ἐστὶ τὸ ἀπὸ ἀνατολῆς ἐπὶ δύσιν διάστημα 
“Ὁ ’ὔ 4 4 9 Α Δ 

μεῖζον λέγειν, κατὰ φύσιν φησὶν εἶναι ἀπὸ τῆς 
ἕω πρὸς τὴν ἑσπέραν μακροτέραν εἶναι τὴν οἰκου- 
μένην, καίξ, καθάπερ εἰρήκαμεν, ὡς οἱ μαθηματικοί, 

’ ’ὔ ᾽ὔ [4 9 ἃ 

φησὶ, κύκλον συνάπτειν, συμβάλλουσαν αὐτὴν 
ἑαυτῇ: ὥστ᾽, εἰ μὴ τὸ μέγεθος τοῦ ᾿Ατλαντικοῦ 
πελάγους ἐκώλυε, κἂν πλεῖν ἡμᾶς ἐκ τῆς ᾿Ιβηρίας 
εἰς τὴν Ἰνδικὴν διὰ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου τὸ 
λοιπὸν μέρος παρὰ τὸ λεχθὲν διάστημα ὑπὲρ τὸ 
τρίτον μέρος ὃν τοῦ ὅλου κύκλου εἴπερ ὁ δι᾽ 
᾿Αθηνῶν ἐλάττων ἐστὶν εἴκοσι μυριάδων, ὅπου 
πεποιήμεθα τὸν εἰρημένον σταδιασμὸν ἀπὸ τῆς 
9 “ 3 Ν 3 ’ 9ῸΝ “Ὁ 4 4 ’ Ινδικῆς εἰς τὴν ᾿Ιβηρίαν. οὐδὲ ταῦτα οὖν εὖ λέγει. 
οὗτος γὰρ ὁ λόγος“ περὶ μὲν τῆς εὐκράτου καὶ 

1 μή, Κυσδιηον ἰηβοῦίβ ; ΕὈΣΡζΘΥ ΤΟ] ΟΣ] (. 
2 καί, ΦοΠ 68 ̓ ῃΒδυῦβ. 
8 ΤῊο οἱὰ τγϑδάϊηρ νγὰβ διὰ Θινῶν ; Ὀὰαῦ ΑΟ' αν Θηνῶν. 

ΚΥΔΙΊΟΥ ΥἱΌν τοδὰβ 88 δῦονθ. (οἱ τοδάϊηρβ οὗ ΜΕ585. οὰ 
1. 4. 6, 9. 1]. 1, 2 1. 2, 2. 1. ὅ, δηὰ 2. 1]. 94.) 

4 τά, αἴζον λόγος, ΟΟΓδὶβ ἀο]ϑίθβ ; Μϑίποϊζθ ζο ]ονίηρ. 

1 ΤῊ 6 ἱῃῃδθὶιοα ψου]α ἰβ ὑπουρῇῆῦ οὗ 88 δὴ ατο, ψῇῃϊοῃ, ΘῈ 
Ῥγοάποθα, οοπμρ]θί68 ἃ οἷτοὶθ. ὕνϑη Αὐϊβύουῦ]θ μδα ἀϊβουββεα 
ὍΠ86 αποδϑύϊοη ψῃοίθου Ὅμθ ἱῃῃδοϊθα σοῦ], ἴῃ ἰΐβ ἰϑῃρσῦμ, 
οου]ᾶ Ὀ6 οοηποοῦθα ὈΥ δὴ δἃγὸ οὗ Ἰἰαὐύϊυα θ ἀγασσῃ ἔγομι ϑρδαϊῃ 
νγοσίν ἀγα (ο [παϊὰ (είοον. 2. δ. 18). 

2 Ἐγαύοβθμβθηθβ πθϑπβ ὈὉΥ ““ὕῃθ δἔογοδαϊά ἀϊβίδηοθ᾽᾽" ἢηΐβ 
Ἰοησίν οὗ ὕὉ86 ἱπῃδθὶῦθα ψνου]ὰ, 77,800 βἰδάϊδ. 
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ΘΕΟΟΒΑΡΗΤ, -:. 4. 5-6 

αἰογεβαὶα Ἰεηριῃ-αἰβίϑμοαβ 5}}}} οἴου βἰδαΐα, παι Ϊυ, 
ὕνο ὑπουβαπα οὐ Πα ννοϑί, δηα ὕνο ὑπουβδῃα οἢ [ἢ 6 
Θαϑῖ, ἰῃ ογᾶενρ ἴο Κεερ ἴῃς Ὀγεδατῃ ἔγοτα ᾿εΐηρ τηογα 
ἴδῃ 41} {Π6 Ἰεηρτῃ. 

6. Ασαδίη, αἰϊοτηρύπρ 50}}} ἔα ν ἴο ἀρρεᾶβε ὰ5 ὮΥ͂ 
βδγίῃρ ὑῃδῖ ἰΐ 15 ““ ἴῃ δοοογάδποα ψἱτἢ παΐαγα ᾿᾿ ἴο 68]] 
με αἰδίδμπος ἔτοπη δαϑὺ ἴο νεϑὺ ργϑαΐῖευ, ἢ6 βᾶγϑβ 
15. “ἴῃ δοοούάδηοα ψἱ ἢ παΐαγο᾿ ὑπαὺ ἤτοι ἴῃς ϑαβδὺ 
ἴο ὑῃεῈ νεϑὺ ὕπ6 ἱπμαθιϊθα νουἹὰ 15 Ἰοηρεῦ, δῃᾶ, 
““ ]υϑῖ 85 1 ἢδνα Δ]τεδαν βδἰδιεα ἴῃ ἴῃ 6 τοδπηοῦ οὗ [6 
τηδὺοιηδύϊοϊδηβ,᾿ ΠῈ 88γ8, “δ ἔοϊτηβ ἃ ὄδοιηρ]εῖα 
εἶτο]ς,1 [56] τηδαϊίηρ ἰ[56] ; 80 {πδῖ, 1 [Π6 ἱτηυηθηβιῦν 
οὗ 1ῃ6 Αἰϊδηπῦϊς ὅδε αἀἰα ποῖ ργενεηῦ, γα οου]Ἱᾶ 541] 
ἔγοτα [θετῖα ἴο [παΐὰ δοῃρ; οὔς δηῃα {Πε6 βᾶτηδ Ῥ8γ8116] 
ΟΥΟΡ [6 γοιηδίπαου οὐ {με οἴτοὶα, {Πδὺ ἰ5, {Π6 τγὸ- 
τοδί πον θη γοὰ ἢδᾶνε ϑυρίγδοϊεα {Πς6 δἰογαβαία 
αἰδίδησθ 2, νη οἢ ἰ5 τού ὑπδὴ ἃ {πἰγα οὗ ἴῃ 6 ψ ῇ0]6 
οἶνο] 6---ὑ ῦ θα ἴσας τῇ ἴΠπΠ6 οἶτοῖα {Πδὰὺ τὰπ5 Τπγουρἢ 
ΑΒ Θη5, δοὴρ ψΐοἢ 1 Πᾶνε τηδας ἴΠε6 8814 τεοκοηΐης 
ΟΥ̓ κοἰδαϊα ἴσοηῃ [παϊαὰ ἴο [θογῖ8, ἰ5 1655 ὑπδῃ ὕννο 
δυπαάγοα {ἐπουβαπα 5ἰδαϊα ἴῃ οἰτουϊδ. 8 Ηονενεσ, 
Εἰταϊοβίῃθμ68 18 ποῦ ὨΔΡΡΥ͂ ἴῃ {15 βἰαϊετηθηΐ, οἰ ΠΥ ; 
ἴου δουρὶ {Π15 ἀγρυχηθηΐ τηϊρῃϊ ΡῈ υβεα ἰηῃ ἰῃ6 

8 Τῦ [88 ὕδθθὴ δβϑυπι)ϑαᾶ ὈΥ ναγίοιιβ ΒΟ ΟἾΔ 8 ὑμαῦ Εταῦοβ- 
ὉΠΘη68᾽ ῬΆγ8}]6] οὗ Ἰαυϊυυαθ, δῦονθ τοίθγγοα ὕο, γδη 25,450 
βύδαϊα ποῦ οὗ ὑπη6 οραυδίοτ, ννηϊοἢ που] Ὀθ δὖ 869 2]' 25.΄. 
ΤῊ {}}18 6486 ὑϊ6 οἰγτοιιξογθησοο οὗ {Π18 Ῥάγ8}161 ννουϊβ οαὖ ἴο 
Ὀ6 202,945 58ἰ4414---ἰ ψὰ οουπηῦ 700 δβἰδάϊα ἴο ὕμ6 ἄδργθθ, 
Το] ονίης Εγαϊοβύμθηθβ᾽ τηούμοα. Βαῦ δύγαῦο {8118 ὕο αιοΐθ 
Ἐτγδῦοβί μθποθ οἱ οῃθ βϑούοῃ οὗ ὑμ6 ἀϊβίδποβ (ἔγοπι ὑῃ9 δααῦοῦ 
ἴο ὑμ6 βΒουῦδογη πη οὗ {πὸ ᾿πηδοϊοα νοτ]α), δηα ὑμ6 25,450 
18 Το θα ΟὨΪΥ ὈΥ ἃ οοιϊηριιδύϊοη Ῥαβθα οἡ ἃ βίδύθιηθηῦ οἵ 
ῬιοϊοΥ (ΔΜαϊλεγιαίίοσα δυῳψηίαχὶα 1. 10), ψμϑγαὶμ ΡΒ Ο]ΘΙΩΥ 
τοῖθιβ ἰο Εγαϊοβυ θη θ᾽ δϑῦυϊημδῦθ οὗ ὕπθ αἰβίδποθ ὑθύννβεῃ ὕΠ6 
ἰγορῖοβ. Τδῦ οϑυϊηχαῦθ ννγὰβ ἰῃδοουγδθ δηα 80 18. 0}}}8; ὑυῦ 
Ἔνθ ἰῃ Ὠἷβ τουηᾶ πυϊηθοῦβ Εἰγαυοβυ θη 68 18. 808 }} Ὁ ΟἷοΒ6 ὕο 
{86 ὑγυίς. 
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καθ᾽ ἡμᾶς ζώνης λέγοιτ᾽ ἂν κατὰ τοὺς μαθηματι- 
κούς, ἧς μέρος ἡ οἰκουμένη ἐστί, περὶ δὲ τῆς 
οἰκουμένης---καλοῦμεν γὰρ οἰκουμένην ἣν οἰκοῦμεν 
καὶ γνωρίζομεν: ἐνδέχεται δὲ ἐν τῇ αὐτῇ εὐκράτῳ 
ζώνῃ καὶ δύο οἰκουμένας εἶναι ἢ καὶ πλείους," 
καὶ μάλιστα ἐγγὺς τοῦ δι’ ᾿Αθηνῶν κύκλου 
τοῦ διὰ τοῦ ᾿Ατλαντικοῦ πελάγους γραφομένου. 
πάλιν δὲ ἐπιμένων τῇ περὶ τοῦ σφαιροειδῆ τὴν 
γῆν εἶναι ἀποδείξει τῆς αὐτῆς ἐπιτιμήσεως ἂν 
τυγχάνοι. ὡς δ᾽ αὕτως καὶ πρὸς τὸν “Ὅμηρον οὐ 
παύεται περὶ τῶν αὐτῶν διαφερόμενος. 

7. Ἑξῆς δὲ περὶ τῶν ἠπείρων εἰπὼν γεγονέναι 
πολὺν λόγον, καὶ τοὺς μὲν τοῖς ποταμοῖς διαιρεῖν 
αὐτάς, τῷ τε Νείλῳ καὶ τῷ Τανάϊδι, νήσους 
ἀποφαίνοντας, τοὺς δὲ τοῖς ἰσθμοῖς, τῷ τε μεταξὺ 
τῆς Κασπίας καὶ τῆς Ποντικῆς θαλάσσης καὶ τῷ 
μεταξὺ τῆς ᾿Ερυθρᾶς καὶ τοῦ ᾽Εκρήγματος, τούτους 
δὲ χερρονήσους αὐτὰς λέγειν, οὐχ ὁρᾶν φησι, πῶς 
ἂν εἰς πρᾶγμά τιβ καταστρέφοι ἡ ξήτησις αὕτη, 
ἀλλὰ μόνον ἔριν διαυιτώντων μᾶλλον κατὰ Δημό- 
κριτον εἶναι. μὴ ὄντων γὰρ ἀκριβῶν ὅρων καθάπερ 
Κολυττοῦ καὶ Μελίτης, οἷον στηλῶν ἢἣ περιβόλων, 

τοῦτο μὲν ἔχειν φάναι ἡμᾶς, ὅτι τουτὶ μέν ἐστι 
Κολυττός, τουτὶ δὲ Μελίτη, τοὺς ὅρους δὲ μὴ 
ἔχειν εἰπεῖν. διὸ καὶ συμβαίνειν κρίσεις πολλάκις 

1 εἰ, Οοταῖβ ἀοϊοΐθθ, Ὀοΐογθ καὶ; Κυδβῆδσ, Ο. Μά]]1ῸΣ 
Βυβρϑούϊδπρ ; Μοίμποίζο 0] ης. 

3 πρᾶγμά τι, Οοθοῦ, ἴος, πράγματα; Α. ΜΙ]ΟΥ ΔΡΡΑΙΘΕΟΥ 
ΔΡΡΓΙΟΝΊΣ. 
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ἰγεαϊχηθηΐ οὗ ἔμ 6 τεπηρογαῖε Ζοηα ([Πδΐ 15, ουῦ ΖοῃΕ) 
ἔγογα ὑμ6 ροϊπῦ οὗ νίενν οὗ τρδὶ ῃοιηδίϊοβ (βῖπος {Π6 
πῃ διϊοα ἡγου]α ἰ5 ἃ ἔγδοίίοη οὗ {πΠ6 [ϑιηρογαῖα ΖΟΠ6), 
γεῦ ἴῃ {με ἰγεαϊχηεπὶ οὗ ἴῃς ᾿πῃδθὶϊεα νγου!α---νὴγ ! 
ννα 08]} ““1 Πα ἱτεα ’ [Π6 νου] νοΐ νὰ ἱπηδοϊ δπα 
Κηον ; ὑπουρἢ ἰ δ ὲ ἰῃαΐ ἴῃ {18 5δ8πχ6 ᾿διηρεσγαῖα 
ΖΟη6 ἔπεσε δ᾽΄6 δοῖιδν ὕνο ἱμπμαριϊεα νουῦ]ᾶβ, οὐ 
Θν ἢ ΤΟΓΘ6, 8ἃΠ6 ραγύϊου αν ἰῃ ὕΠ6 ῥγοχίμΥ οὗ τς 
ΡΆγ81161] ὑπγοιρὴὶ ΑἴΠμδπ5 ὑπαΐῖ 5 ἀγᾶννῃ δοῖοββ πε 
Αἰ]απεὶς 85ε8. Απα δρδίῃ, ὈΥ αἀὐνθ!]πρ οα Πΐ5 ἀειηοη- 
βιγαϊίοη οὗ [6 βρῃθγοϊ δὶ βῆδρε οὗ [Πς δαυΐῃ ἢδ ωἱρῃϊ 
τηδαὺ ψ]0}} [ῃ6 βδηης οὐ [1 οἰϑη 858 εΐοσαε.0 Ἀπὰα ἴῃ 6 
ΒΔΙὴ6. ΨΑΥ͂ 4150 6 ἀο658 ποῖ οδᾶβα ἴο αυδᾶγγοὶ ψ τ ἢ 
Ηομογ ἀρουΐ ὑπ 6 νεΥῪ δᾶσης ὑΠ]ηρΒ. 

7. Νεοχῖ, δέϊεσ βαγίηρ ηδὺ θα ἢδ5 θδδῃ τὰ ἢ 
αἰδβουβδίοθπ ἂροὰδ ἰ6 οοπίϊποηΐθ, 84 ἰπαὺ βουὴθ 
αἰνία ας ὑ]Πλϑῖὰ ὈΥ {πα τίνευβ (ἔπ ΝΙ]Ὲ δπα ἴῃς Τδηδἴβ), 
αἀδοϊαγτίπρ ἴμθὰ ἴο Ὀὰ ἰβϑδπᾶβ, ψ 116 οἴου αἰνὰ 
ἴπθὰ ὈΥ ὑπα ἰβυμηγαϑεβ ({Π6 ᾿ἰδίηηυβ θεΐνγεθη [ἢ 6 
(δβρίδῃ ἂῃὰ ῃθ Ῥοῃίο 8688, 8πα ἴῃ6 ᾿βῦμτηι8 
βμεύνψεεῃ ἴΠ6 Βαα ὅεᾶ δῃαὰ ἴῃς Εούθρτηδ 1), πα ὑΠᾶὺ 
{Π6 Ἰαϊζεν ο4}} πῸ6ὶ οοηὐποηϊβ ρϑηΐηϑι]δβ, Ἐγα- 
ζοβίῃθηθβ ἔθ βᾶγβ ὑΠᾶὺ ἢδ6 ἄοεβ ποῖ 85ε6 ἤον {ἢ 15 
ἱπναβιϊσαϊοη οδὴ ἐπα ἴῃ ΔΗΥ͂ ῥγδοίϊοαὶ γεβαϊῦ, ὑυΐ 
1Πδὺ [δ Ὀ6]οηρ8 ΟἾ]ΚῪ ἴο ρεύβοῃβ γῇ. οἤοοβα ἴο ᾿νε ὁἢ 
ἃ αἰεὶ οὗ ἀϊδβρυϊαϊίοη, ἃἴεΥ ὑπ6 πηδηηεθῦ οὗ 1) 6πιο- 
οὐἶἰζαθβ; [ὉΓ ἢ ποῦ θὈ6 ἢοὸ δοουζαῖθ θοιηα δ 168---- 
ἴακε ὅπ6 οᾶ86 οὗ (οϊγέϊυβ δῃᾶά Μεῖῖῖε ---οὗἨἁ 5ἴοῃε 
Ροβῖβ, ἔῸγ δχϑιῃρ]θ, οὐἠὁ δ ῃμο]οϑυγοβ, γγ)͵ὲκ οδ 58} ΟΠ]Υ͂ 
{|5, ““ΤῊΪ8 15 Οο]γυϊαβ,᾽᾿ ἀπὰ “ Τηαδὶ 15. Με]ῖῖα,᾿ Ραΐ 
να 5Π0ο0]4 ποῦ θὲ ἀνε ἴο ροϊπῦ ουὖὐ ὕπΠ6 βουπάδγιαβ ; 
Δ Πα ὑΠ|18 18 {Π6 σδᾶβοῃ 4180 ψγῇγ αἰβραΐεβ οἴὔθη ἃγίβθ 

1 Τλίογυ, ὑμ6 ““ΟυῦΡγθαῖκ ᾽"᾿ ; ὑπο ου]οῦ οὗ 18Κ6 δΙγ ὈΟΠΒ 
ἰηΐο ὕπ6 Μοαϊοσγδηδδηῃ. 2 Αἰὐὐὶες ἄδημδθβ, Οὐ ὑουυηΒ} 108. 
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περὶ χωρίων τινῶν, καθάπερ ᾿Αργείοις μὲν καὶ 

Λακεδαιμονίοις περὶ Θυρέας, ᾿Αθηναίοις δὲ καὶ 
Βοιωτοῖς περὶ ᾽᾿Ωρωποῦ. ἄλλως τε τοὺς “Ἕλληνας 
τὰς τρεῖς ἠπείρους ὀνομάσαι, οὐκ εἰς τὴν οἰκου- 
μένην ἀποβλέψαντας, ἀλλ᾽ εἴς τε τὴν σφετέραν 
καὶ τὴν ἀπαντικρὺ τὴν Καρικήν, ἐφ᾽ ἡ νῦν Ἴωνες 
καὶ οἱ ἑξῆς: χρόνῳ δὲ ἐπὶ πλέον προϊόντας ἀεὶ 
καὶ πλειόνων γνωριζομένων χωρῶν εἰς τοῦτο 
καταστρέψαι τὴν διαίρεσιν. πότερον οὖν οἱ 
πρῶτοι διορίσαντες τὰς τρεῖς, ἵνα ἀπὸ τῶν 

ἐσχάτων ἄρξωμαι διαιτῶν τὴν ἔριν μὴ κατὰ 
Δημόκριτον, ἀλλὰ κατ᾽ αὐτόν, οὗτοι ἦσαν οἱ 
πρῶτοι τὴν σφετέραν ἀπὸ τῆς ἀντικειμένης τῆς 
τῶν Καρῶν διορίσαι ζητοῦντες; ἢ οὗτοι μὲν τὴν 
Ἑλλάδα ἐπενόουν μόνην καὶ τὴν Καρίαν καὶ 
ὀλίγην τὴν συνεχῆ, οὔτε δ᾽ Εὐρώπην οὔτε ᾿Ασίαν 
ὡσαύτως οὔτε Λιβύην, οἱ δὲ λοιποὶ ἐπιόντες 
ὅση ἣν ἱκανὴ ὑπογράψαιϊ τὴν τῆς οἰκουμένης 
ἐπίνοιαν, οὗτοί εἰσιν οἱ εἰς τρία διαιροῦντες; πῶς 
οὖν οὐ τῆς οἰκουμένης ἐποιοῦντο διαίρεσιν; τίς δὲ 

τρία μέρη λέγων καὶ καλῶν ἤπειρον ἕκαστον τῶν 

μερῶν οὐ προσεπινοεῖ τὸ ὅλον, οὗ τὸν μερισμὸν 
ποιεῖται; εἰ δ' ἐπινοεῖ μὲν μὴ τὴν οἰκουμένην, 
μέρους δέ τινος αὐτῆς τὸν μερισμὸν ποιοῖτο, τίνος 
ἄν τις μέρους τῆς οἰκουμένης μέρος εἶπε τὴν 

1 ὅση. .. ὑπογράψαι, ΟὐγαὶΒβ, ἴος ὅσην ἱκανοὶ ἐπιγράψαι ; 
Οτοϑκυγά, Εογθίρσον, Μοίμοίκο, το] οσίηᾳ. 
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σοΟποογηΐηρ ἀἰδιγοἴβ, δυο 85 ὕΠ6 ἀΐβρυῖα Ρϑύνθθῃ 
της Αγρῖνεβ δπα ἴῃς [δοθαδειηοηΐδηβ ἀρουῦ ΤΉγτοϑ, 
δηὰ Ρεΐνεεη ἴῃς ΑΥἸΠεπΐδηβ ἀπά πε Βοεξοιίδηβ δρουΐ 
Οτοριβ ; δηά τῆς Οτεεῖκκβ παιηθα [Π6 ἴῆγεςα οοη δ ηΐβ 
ψΤΟΏΡΥ, θθοδαβα ὑΠ6Υ αἰά ποῦ ἰοοῖὶς οαὖ ὑροη ὑπὸ Ψ ἢο]6 
ἱηΠδθίξεα ψοῦ]α, θαΐ τ Υ Ὶν Ροη {Πεῖῦ ον ΘΟΙΠ ΤΥ 
δα {πὰῖ ψ ὮΙΟἢ ᾿Δγ αἰγθοῦΥ ορροκίϊα, Ὡδιθὶγ, Οατΐδ, 
ψῇθγα Ἰομΐδηβ δηα ὑπο ῖν ἱπητηδαϊαῖα ἡεὶ σου 5. ΠΟῪ 
Ἰῖνα ; υαΐ ἰπ {ἴηθ, Ἔνθ δανδῃοίηρ 5}}}} ἔαγ ον δηάᾶ 
Ὀεοοχηΐηρ δοαυδϊ θα ν᾿» 1Ὁ}} ΤΟΤΕ ΔΠα Τογα σου 165, 
παν πᾶνε ἤπα]]ν Ὀγουρηῦ ὑπμοῖν αἰν βίου οὗ 86 οοη- 
υὐἰποηῖβ ἴο ψῃδῦ ἰδ ΠΟΥ 1858. ΤῊΣ αυσϑίίομ, θη, ἰ5 
Ποῖον ἴΠ6 “ ἤγϑῦ θη ᾿ ψῆο αἰνϊαεα ἴῃς ἴτας σου- 
υἱποηῖβ Ὀγ θουπα δ 7165 (ἴο θερίῃ ψ ἢ Εἰαϊοβι με μ6β᾽ Ἰαβδὶ 
Ροϊηΐδ, αἰ οἴπρ ΡΟῚ αἰδρυϊζαϊίομ, ποῦ σον [Π6 Τδῃ ποῦ 
οὗ Ὠεταοογίζαβ, θυῦ δον ὑπᾶὺ οὗ Εγαϊοβί ει 6 85) ψνεσα 
ὑποβ6 ““ ἢγϑῦ τ ψΠο βουρῇῃῦ ἴο αἰνίἀα ὈγΥ Ῥουπάδυϊαβ 
ΤΠ δῖ οὐ ΘΟΌἾΤΥ ἔγουι ὑΠδῦ οὗ ἴῃ 6 (ὑαγίδη8, ψν ΠΊ ἢ ἸᾶῪ 
ορροϑίζε ; οὐ, αἸα {πε Ἰαϊξεγ μάνα ἃ ποίΐοῃ τ ΓΕ οὗ 
Οτεθοα, δπᾶ οὗ Οδγῖδ δῃᾶ ἃ δὶ οὗ ἰευτίϊονυ ὑπαὶ ἰδ 
οοηὐσαουβ ὑπογεῖο, νυ πουῦ Πανίηρ, ἴπ ΠΠ|Κ6 ΤΩΔΏΠΟΙ, 
ἃ ποίίοῃ οὗ Ευσορε οὐ Αϑβία, οὐ οὗ [ργα, θυ θᾶ5 
ἴῃς τη οὗ βυρβεαυθηΐ ὑμη68, ὑγανθ! πρ ονοὺ συ πδὺ 
γγ5 ΘΟ ΦὮ οὗ {Π6 δαγΐῃ ἴο βυρρεβῦ ἴῃ ποίίοῃ οὗ ἴῃς 
ἱπ δε ννουῦ]Ἱα-- τα ἴπθθε [6 θη, 1 580, ψῇῆο 
τηδᾶς ἰῃς αἰνίβίοῃ ἱπΐο ἴῃγθα ραγίβὺ Ηόον, ῥγᾶυ, 
οου]Ἱά ὑμεν πᾶν ἔδι]εα ἴο τηδῖζο ἃ αἰνβϑίοῃ ἢ Απὰ 
νΠο, ψ ΠΘη βρεακίηρ οὗ ἴῃγεθ ραγίβ ἃπα οδ] ηρ ΘΟ ἢ 
ΟΥ̓ [Πςδ ρᾶτγῖβ ἃ οοητἰηδηΐ, 6068 ποῦ δ ἴΠ6 βϑιηθ {ἰπὶ6 
ἢδνα ἃ ποϊϊοι οὗ ὑπὸ ἱπίερου οἵ ψῃΐοῃ ἢ6 τηϑῖκο8 ἢΐ5 
ἀϊνίδίοη ἱπῖο ραγῖβ ἢ Βυῦ βῦρροβε με ἄοεβ ποῦ ἢδνε 
ἃ ποϊΐζοῃ οὗ ὑπ6 ᾿πῃδϊοα ψουὶα, ὰῦ 5ῃου]α τδκο 
᾿)5 αἰνίβίοη οὗ βοιὴς ραγὶ οὗ ἰζ--οὗ νῇῆδιὶ ρατὶ οὗἉἩ {ῃς 
ἱπηῃδὶ θα ννουν]α, 1 δβϑὶκ, σου] δῆγοπα ἢᾶνα βαϊὰ Αϑία 
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᾿Ασίαν ἢ τὴν Εὐρώπην ἢ ὅλως ἤπειρον; ταῦτα 
γὰρ εἴρηται παχυμερῶς. 

8. Ἔτι δὲ παχυμερέστερον τὸ φήσαντα μὴ ὁρᾶν, 
εἰς τί πραγματικὸν καταστρέφει τὸ τοὺς ὅρους 
ζητεῖν, παραθεῖναι τὸν Κολυττὸν καὶ τὴν Μελίτην, 
εἶτ᾽ εἰς τἀναντία περιτρέπεσθαι. εἰ γὰρ οἱ περὶ 
Θυρεῶν καὶ ᾿Ωρωποῦ πόλεμοι διὰ τὰς τῶν ὅρων 
ἀγνοίας ἀπέβησαν, εἰς πραγματικόν τι κατα- 
στρέφον τὸ διαχωρίζειν τὰς χώρας" ἢ τοῦτο 
λέγει, ὧς ἐπὶ μὲν τῶν χωρίων, καὶ νὴ Δία τῶν 
καθ᾽ ἕκαστα ἐθνῶν πραγματικὸν τὸ διορίζειν 
ἀκριβῶς, ἐπὶ δὲ τῶν ἠπείρων περιττόν; καίτοι 
οὐδὲ ἐνταῦθα ἧττον οὐδέν" γένοιτο γὰρ ἂν καὶ ἐπὶ 
τούτων ἡγεμόσι μεγάλοις ἀμφισβήτησις, τῷ μὲν 
ἔχοντι τὴν ᾿Ασίαν, τῷ δὲ τὴν Λιβύην, ὁποτέρου 
δήϊ ἐστιν ἡ Αἴγυπτος δηλονότι ἡ κάτω λεγο- 
μένη τῆς Αἰγύπτου χώρα. κἂν ἐάσῃ" δέ τις 
τοῦτο διὰ τὸ σπάνιον, ἄλλως φατέον διαιρεῖσθαι 

τὰς ἠπείρους κατὰ μέγαν διορισμὸν καὶ πρὸς τὴν 
οἰκουμένην ὅλην ἀναφερόμενον: καθ᾽ ὃν οὐδὲ 
τούτου φροντιστέον, εἰ οἱ τοῖς ποταμοῖς διορί- 
σαντες ἀπολείπουσί τινα χωρία ἀδιόριστα, τῶν 
ποταμῶν μὴ μέχρι τοῦ ὠκεανοῦ διηκόντων, μηδὲ ὃ 
νήσους ὡς ἀληθῶς ἀπολειπόντων τὰς ἠπείρους. 

9. Ἐπὶ τέλει δὲ τοῦ ὑπομνήματος οὐκ ἐπαι- 
νέσας τοὺς δίχα διαιροῦντας ἅπαν τὸ τῶν ἀνθρω- 

᾿ δή, Μοίποϊο, ἔον δ᾽. 
3 κἂν ἐάσῃ, ἴον κατάνας, Ῥϑεὺ2; ἘοΥῖξον, Μοίμοικο, [Ὁ ]ονίῃς. 
δ μηδέ, ἴογ τὰς μὲν δή, ΟΟΥΔ]Β ; ̓οτοβκυτά, Μαιμοῖκο, ΕΟΥ ίου, 

ζο]ονίης ; Κσδιιθῦ, Ὁ. ΜΏΠοΥ, Βιδροούϊηρ. 
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ΟΕΟΟΘΟΒΑΡΗΥ, :. 4. 7γ-9 

νὰ 5 ἃ ρϑγῖ, ΟΥΎ ΕΌΓΟΡΘ, ΟΥ ἃ οοηξίποηΐ ἴῃ “ΘΠΘΙΔ] ἢ-- 
ΙηΔεεα {Π686 ροϊηίβ οὗ μἰθ ἢανα θεβθῃ ογυαεὶγ βἰαϊαά. 

8. 5111] ογυᾶδν 15 1, δἴζεσ ἢς ἢδ8 8614 ὑμαῦ ἢ ἀοα65 
ποῦ 566 ψϑδῦ ρυδοῦϊοα] γαβα]ῦ ποτα δὰ θὲ ἴο {86 
ἱπνεϑδυαύίζοη οὗ ἴῃς Ὀουηααγίθβ, ἴο οἶζε (οϊγίταβ δᾶ 
ΜεΙῖῖο, δά θη ἴυτῃ τουπα ἴο ἴῃς ορροβὶΐζε 5146 οὗ 
1η6 αυσδίϊοπ. ον 1 ἴπΠ6 ννᾶῦβ δροὺυΐ ΤὭγτεδ δηάᾶ 
Οτοριυ5 τοβϑυ δα του ἱσπόγδπος οὗ {π6 θουπάδγῖθ8, 
ὕπδη ἴῃς βεραγαύίου οὗ οουπίγίεϑ Ὁ Ὀουπάδγίοβ ἰ5. ἃ 
Τηϊπρ ὑμαῦ τϑβ] 8 ἴῃ βοιροςϊηρ ρῥγδοῖοαὶ. ΟΥ᾽ ἄοϑθϑ 
Ἐγαϊοβίῃοποθ τθδῃ {Π|8, ὑπαὺ ἰπ {ῃη6 οδδ6 οὔ {δε 
ἀἰδύγιοῖβ ἀπᾶ, οὗ οουγβο, οὗ [ῃ6 βανοῦαὶ πδίομβ ἰδ ἰδ 
ΡῬγδοῖίοαὶ ἴο αἰνίάε ὑμδῖὴ ὈΥ δοουγαῖα ᾿ου Αγ 68, 
ΠΡ ᾶ5 ἴῃ οαθε οὗ [Π6 οοπυποηῖβ 1Ὁ ἰ5 Βα ροΥ που ὃ 
Αμᾶ γεῖῦ, 1 ΔΉΒΨΕΥ, ποῦ ὄνθῃ Ποσα ἰ8 1 ΔΩΥ {πε 1685 
ΡΥδοίϊοαὶ ; ἔοῦ ὑπόγὰ τηϊρῦ ἃ.Ϊδ6 4180 ἰῃ οδδα οὗ ὑΠ6 
σοομὐϊηδηΐβ ἃ ΘΟΠ ΓΟΥΘΙΒΥῪ θεΐνθοῃ ροτοαὺ ΤΌ]ΕΓΒ, [ῸΣ 
ΘΧΔΙΏΡΪΘ, ΟΠ6 ΤΌΪΕΣ Ψγη0 Παα Αϑἰα δὰ ἃποῖπευ ψῃο 
Πε6]ὰ Πῆργα, ἃ5 ἴο ψῃοἢ οπςα οὗ ὕδϑιῃ σϑα}}]ν ονπηδα 
Ἐργρῦ, ὑμαὶ 15 ἴο 8ᾶγ, ἢ 6 850-60 4]]66 “ΤΟΥ Ρ ὑ ΘΟ ΤΥ 
οἵ Εσγρί. Μούξονυϑυ, 1 ΔΆγομα αἰβηγ}5568 ὉΠ18 ἜΧΔΙΏΡ]6 
ΟΠ δοοουηῦ οὗ 115 ΤαΥΥ, δ 41} δνεηΐβ ἰΐ χτηυδῦ 6 
5814 {Πδὺ ἴῃὴ6 οοπὑϊπαηΐϊβ ἅτὰ αἰνἀ6α δοοοσαϊΐηρ ἴο ἃ 
ΡΙΌςΟ88 οὗ ρ»ταπα αἰν βίο ψ ἢ οἢ 4150 ἢδ5 γαϊδιίοι ἴο 
τ1ὴ6 ψ]ο0]6 ἱπμαρϊεα νοῦ. [ἶῃ [ο]]ονίηρ ὑπαὶ 
ΡΥ ΠΟΙρΙῈ οὗ αἰν͵βίοῃ γα τηυϑῦ ποὺ ΨΟΥΤΥ δρουΐ {ὶβ 
Ροϊηΐ, εἰ ον, πδιρεὶυ, ὑπαὶ ἔοβα ψγῃῸ ἢᾶνα τηδ66 
{Π6 τίνοιβ ἴῃς αἰνϊαϊηρ 1ἴπ65 ἰθανε οὐγίδίη αἰβδιγοἴβ 
νου αἰνίαϊπρ ᾿ἴπεβ, Ῥδοδῦβε {Π6 τίνθιβ Ἃὁ ποὺ 
ΤΟΔΟἢ 4}} [Π6 νγ ἴο {6 οοδδῃ δηᾶ 80 60 ποῖ ΓΘ} 
Ιδανα ὑΠ6 σοι ποηΐβ 88 818 Π68. 

9, Νον, ἰοναζάβ ὑπθ δμα οὗ ἢἷ5. ὑγεδὶϊ86---- ΔῈ Ὺ 
ΠΟ] ἀΐπρ' ργαΐβα ἔγοτη ἴμοβϑα ψῆο αἰν46 ἴῃ6 ψ}0]6 
του] τας ΟΥ̓ τηδηκίπα ἱπΐο ὕνγο 9ΤΟΌΡβ, ΠΆΙΊΕΪΥ, 
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πων πλῆθος εἴς τε Ἑλληνας καὶ βαρβάρους, καὶ 
τοὺς ᾿Αλεξάνδρῳ παραινοῦντας τοῖς μὲν “Ελλησιν 
ὡς φίλοις χρῆσθαι, τοῖς δὲ βαρβάροις ὡς πολε- 

’ ’ 4 , 3 ἊᾺ Ν ὔ μίοις, βέλτιον εἶναί φησιν ἀρετῇ καὶ κακίᾳ διαι- 
ρεῖν ταῦτα. πολλοὺς γὰρ καὶ τῶν “Ἑλλήνων 
εἶναι κακοὺς καὶ τῶν βαρβάρων ἀστείους, καθά- 

9 Ἁ ΑΛ ᾽ὔ Ν λ ’ὔ περ Ἰνδοὺς καὶ ᾿Αριανούς, ἔτι δὲ “Ῥωμαίους καὶ 
Καρχηδονίους, οὕτω θαυμαστῶς πολιτευομένους. 

’ Ἁ 3 ’ 3 ’ ἴον 

διόπερ τὸν ᾿Αλέξανδρον, ἀμελήσαντα τῶν παραι- 
νούντων, ὅσους οἷόν τ’ ἣν ἀποδέχεσθαι τῶν 

3 ’ 3 “ 3 ζω Φ 3 Ο 67 εὐδοκίμων ἀνδρῶν καὶ εὐεργετεῖν’ ὥσπερ δι 
Μ) “Ὁ [νὰ » Ἁ Ν 2 ’ 
ἄλλο τι τῶν οὕτω διελόντων, τοὺς μὲν ἐν ψόγῳ 

Ἁ 3 4 3 ’ “ ’ “Ὁ Ν 
τοὺς δ᾽ ἐν ἐπαίνῳ τιθεμένων, ἢ διότι τοῖς μὲν 

Ἂ Ϊέ δ 
ἐπικρατεῖ τὸ νόμιμον καὶ τὸ πολιτικὸν καὶ τὸ 

’ὔ ’ 3 ζω .» Ν 3 ’, 
παιδείας καὶ λόγων οἰκεῖον, τοῖς δὲ τἀναντία.“ 

νι ἐ» ͵ 4 3 ἢ , ᾿ 
καὶ ὁ ᾿Αλέξανδρος οὖν, οὐκ ἀμελήσας τῶν παραι- 

’ὕ ϑ3 3 3 ᾽7 Ν ’ 
νούντων ἀλλ᾽ ἀποδεξάμενος τὴν γνώμην, τὰ 
ἀκόλουθα, οὐ τὰ ἐναντία, ἐποί ὃς τὴν διά ; αντία, ἐποίει, πρὸς τὴν διάνοιαν 
σκοπῶν τὴν τῶν ἐπεσταλκότων. 

1 καὶ τὸ πολιτικόν, οἸιϊυϊοα ὈΥῪ Κυγδιίηλοσ, δηᾶ αἷβδο ὮὉγΥ 
Μοΐποϊκο, Ὀθπον- Μά]]ὁγ, δηᾶ Ταγαΐθυ, 

248 



ΘΕΟΟΒΑΡΗΥ, ι. 4. 9 

Οτοοκβ δηά Βαυθαγίδηβ, ΔπΠα 4150 ἔγοιη ποθ ψῇ0 
δανίϑεα ΑἸοχδαπάᾶδν ἴο ἰγεαὺ ἴη6 Οτεαῖκβ 88 ἔτθηαβ 
Ὀυὺ ἴΠ6 ΒαΥθΑΥ Δ 5 858 ἘΠ  165--- Εαϊοβ  Π 6 Π65 ΚῸ65 ΟἹ 
ἴο 580 ὑπαὺ ἰδ νψου]Ἱὰ "6 Ὀεύϊαν ἴο τηδκα βιιοἢ αν 5108 
Δοοογαίης ἴο ρσοοα αυ8}1{168 8πα Ρδα ατ.8}10|68; ΓῸΓ 
ποῦ ΟὨ]Υ ΔΓΘ ἸΔΥ οὗ [πε Οτεακβ Ρ86, Ραΐ τηλην οὗ 
{πη6 Βαυθαγίδη8 ἀῦὸ γχοβηρα--- 185 δΔηα] ΑΥδη5, ἴῸΥ 
ΘΧΘΙΏΡ]6, 8δηα, ἔαγῖπον, Βοιηδηβ πα ΟδΥ  π ρὶ ἴδ 8, 
ὙΜ}0 ΟΔΙΤΥ ΟἹ ἔΠΕΙΡ ρονδγῃτηθηΐβ 80 δΔατηΐταγ. Αμά 
ἐπῖ5, ἢ6 88 γ5, 18 Π 6 γεάβϑοὴ Ψ ΠΥ ΑἸΟχδηάδθυ, ἀἰβγεραγά- 
ἱπρ Βὶβ δανίβθιβ, νγϑϊσοι)θα 85 ἸΏΔΠΥ 858 ᾿ς οου]ά οὗ 
186 τηξϑῃ οὗ ἔδὶγ τερυΐα δῃᾶ ἀϊά τπδϑῖὰ ἔδνουγθ---Ἶ τοὺ 
ἃ5 1 ἴῆοβε ψ ῆο ἢδνα τηδ46 ϑιο ἢ ἃ αἰνἼ βίο, ρ]δοίηρ 
ΒΟΙΏδ ὈδΘορὶα ἴῃ μα οαἴθρουυ οὗ Ἵοδηβαγθ, οὔμοὺβ 
ἷπ ὑΠαὺ οὗὁἨ ρτγαῖβθ, α]Ἰἃ 50 ἴὉΓ ΔὴῪ οὔμιεσ γᾶϑοῃ ἔμδῃ 
[Πδὺ ἴῃ βοὴθ Ῥθορὶα ὑμεσε ργενδὶ] {ΠῈ ἰανν- δα ϊπρ' 
δΔηα [ἢ δ ρῥο] ἐς] ἱπδυϊποῦ, δηα {Π|Ὲ υ8}}0165 ἀββοοίαϊθα 
τ οἀποδίίοῃ δηᾶ ροόονεῦβ οὗ βρθϑοῖ, ψνῇδγααβ ἰῃ 
οὔΕΓ Ῥξορὶας ἴῃ ορροϑβὶϊε ομιαγδοϊθυ βιυϊοβ ῥγανδὶ] ! 
Απᾶ 80 ΑἸδχδηάδυ, ποὺ αἀἰϑγεραγαϊηρ 8 δανίβευβ, μαΐ 
ΓΑ ΠΟΥ δοοορηρ ὑπαὶ ορίπίοη, ἀἰὰ ψηδὺ ν85. οοη- 
δἰδίεηῦ ψ, ποῦ ΠΟΠΊΓΑΓΥ ἴο, ὑπεὶνρ δανίοθ; ἴῸΓ ἢς 
Πδὰ γεραγὰ ἴο ἔπε γϑὰὶ ἰηϊεηὺ οὗ ὕμοβε ψῆο ρᾷνα 
Ὠΐτη σοι 856]. 
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Ο θ8 

Β΄ 

Ι 

1, Ἐν δὲ τῷ τρίτῳ τῶν γεωγραφικῶν καθιστά- 
μενος τὸν τῆς οἰκουμένης πίνακα γραμμῇ τινι 
διαιρεῖ δίχα ἀπὸ δύσεως ἐπ᾽ ἀνατολὴν παραλλήλῳ 
τῇ ἰσημερινῇ γραμμῇ. πέρατα δ᾽ αὐτῆς τίθησι 
πρὸς δύσει μὲν τὰς Ἡρακλείους στήλας, ἐπ᾽ 
ἀνατολῇ δὲ τὰ ἄκρα καὶ ἔσχατα ὄρη τῶν ἀφορι- 
ζόντων ὀρῶν τὴν πρὸς ἄρκτον τῆς ᾿Ινδικῆς πλευ- 
ράν. γράφει δὲ τὴν γραμμὴν ἀπὸ Στηλῶν διά 
τε τοῦ Σικελικοῦ πορθμοῦ καὶ τῶν μεσημβρινῶν 
ἄκρων τῆς τε Πελοποννήσου καὶ τῆς ᾿Αττικῆς, 
καὶ μέχρι τῆς Ῥοδίας καὶ τοῦ ᾿Ισσικοῦ κόλπου. 
μέχρι μὲν δὴ δεῦρο διὰ τῆς θαλάττης φησὶν εἶναι 
τὴν λεχθεῖσαν γραμμὴν καὶ τῶν παρακειμένων 
ἠπείρων (καὶ γὰρ αὐτὴν ὅλην τὴν καθ᾽ ἡμᾶς 
θάλατταν οὕτως ἐπὶ μῆκος τετάσθαι μέχρι τῆς 
Κιλικίας), εἶτα ἐπ᾽ εὐθείας πως ἐκβάλλεσθαι 
παρ᾽ ὅλην τὴν ὀρεινὴν τοῦ Ταύρου μέχρι τῆς 
Ἰνδικῆς’ τὸν γὰρ Ταῦρον ἐπ᾽ εὐθείας τῇ ἀπὸ 
Στηλῶν θαλάττῃ τεταμένον δίχα τὴν ᾿Ασίαν 
διαιρεῖν ὅλην ἐπὶ μῆκος, τὸ μὲν αὐτῆς μέρος 
βόρειον ποιοῦντα, τὸ δὲ νότιον: ὥσθ᾽ ὁμοίως καὶ 
αὐτὸν ἐπὶ τοῦ δι’ ᾿Αθηνῶν ἱδρῦσθαι παραλλήλου 
καὶ τὴν ἀπὸ Στηλῶν μέχρι δεῦρο θάλατταν. 

1 δι’ ᾿Αθηνῶν, ΥδιηοΓ, ἴοῦ διὰ Θινῶν ; 566 ποΐθ ὃ, ραρο 240. 
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1. ἵν με Τά Βοοκ οὗ μ15 σδοργαρηγ Ἐγαῖοβ- 
ὕΠπ6 πη 68, ἴῃ δ 5 ηρ ὅπΠ6 τὴὰρ οὗ με ἱπηδϊεά 
γν ΟΣ], αἀἰνι 65 Ὁ ᾿Ἰηἴο ὕνο ραγίβ ὈῪ ἃ ᾿ΐπε ἄγαν ἔγΌτα 
νναϑὺ ἴο βαβί, ρ818}16] ἴο {π6 βδαυδίοιϊδ] ᾿ἴπὸ ; δηᾶ ἃ8 
6 π65 οὗ ὑμ15 πὸ ἢ6 ἴδϊθβ, ου ἴῃς ψνοβῖ, ἴῃς ΡΙ]]ὰγ5 οὗ 
ΗΠ γδο]68, οα ἢ οδβϑὶ, ὑπ6 οἂρεβ δῃά χηοβῦ γειηοΐῖε 

ΡΘδΚβ οὗ {πὸ τηουηΐδι- ἢ δὶπ Πα ἔοττηβ ἔπ 6 που τ 
ὈουπάδιΥ οὗ [παᾶϊὰΔ. Ης ἄγὰνβ ἴπε ]1π6 ἔγτοτα {6 
ΡΠ]ὰγα ὑμτου ἢ πε Θίναϊς οὐἨ 51] γ δπα 4180 ὑῃγου ἢ 
1Π6 βου ση οᾶρ65 ὑυοὶῃ οὗ ὑῃ6 Ῥεϊοροππαβυβ δηα οὗ 
Αὐτοα, δηα 85 ἔαύ ἃ ποάθβ δηα ἴῃς Ου] οὗὨἨ [59505. 

Ὁρ ἴο {πὶ ρΡοϊηῦ, ἔμδη, ἢς β5ᾶγ8, [6 5 1ἴπ6 ΓΒ 
᾿Πτουρὴ ἴῃ 868 δῃα ἴῃς δή]δοθεηῦ σοητἰποηΐβ (πα 
ἱπαδοα οὔὖῦ ψῇο]ς Μεαί δυγύϑηθδη 868 1561} δχίθπαβ, 
Ιεηρσίην δα, δΔ]οὴρ [815 ἸπῈ 85 ἔδυ δ5 Ο"]1ςΐ8) ; τ η ὑΠῈ 
Ἰ1η6 15 ῥργοάδυςξα ἴῃ δῃ ϑρργοχι πηγαῖον β γαῖ σου 88 
δ᾽οηρ ὑπ ψ}01]6 Ταῦτ δηρο 85 [αν ἃ5 [παᾶϊδ, ἴον Π 6 
Τδυτγιβ δἰγεΐο 68 ἴῃ ἃ βυγαϊρνῦ σοῦγβα ψ ἢ {πε 56ὰ ἐπὶ 
βερὶπϑ δὖ ἴπ6 Ῥ1]αγβ, δηα αἰν 685 411 Αϑία Ἰεησίην δα 
ἰηἴο ἔνο ραγίβ, ὑμ5 τηδκίηρ ομδ ραγὺ οὗ Ὁ πουίῃο τη, 
16 οΟΥΟΡ βου ῃοῖῃ ; 50 ὑμπαὺ ἰπ κ6 δηηον Ροΐῃ ἴῃς 

Τδυγὰβ δηᾶ ἔπε ὅρα ἔγοτῃ ἴῃς ΡΙ]]γ5 ὑρ ἴο ὑΠ6  δυγιβ 
16 οὰ ἔπ ρᾶγ8}16] οὗ Αἴῃ6ῃβ. 
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ἢ. Ταῦτα δ᾽ εἰπὼν οἴεται δεῖν διορθῶσαι τὸν 
ἀρχαῖον γεωγραφικὸν πίνακα. πολὺ γὰρ ἐπὶ τὰς 
ἄρκτους παραλλάττειν τὰ ἑωθινὰ μέρη τῶν ὀρῶν 
κατ᾽ αὐτόν, συνεπισπᾶσθαι δὲ καὶ τὴν Ἰνδικὴν 
ἀρκτικωτέραν ἢ δεῖ! ' γινομένην. πίστιν δὲ τούτου 
φέρει μίαν μὲν τοιαύτην, ὅτι τὰ τῆς Ἰνδικῆς ἄκρα 
τὰ μεσημβρινώτατα ὁμολογοῦσι πολλοὶ τοῖς κατὰ 
ἱερόην ἀνταίρειν τόποις, ἀπὸ τε τῶν ἀέρων καὶ 

τῶν οὐρανίων τεκμαιρόμενοι, ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπὶ τὰ 
βορειότατα τῆς Ἰνδικῆς τὰ πρὸς τοῖς Καυκασίοις 
ὄρεσι Πατροκλῆς, ὁ ὁ μάλιστα πιστεύεσθαι δίκαιος 
διά τε τὸ ἀξίωμα καὶ διὰ τὸ μὴ ἰδιώτης εἶναι 
τῶν γεωγραφικῶν, φησὶ σταδίους μυρίους καὶ 
πεντακισ ΠΕΣ ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ ἀπὸ Μερόης 
ἐπὶ τὸν ᾿Αθηνῶν παράλληλον τοσοῦτόν πώς 
ἐστιν, ὥστε τῆς ᾿Ινδικῆς τὰ προσάρκτια μέρη 
συνάπτοντα τοῖς Καυκασίοις ὄρεσιν εἰς τοῦτον 
ἐὐότεῦν τὸν κύκλον. 

8. ἼΛλλην δὲ πίστιν φέρει τοιαύτην, ὅτι τὸ ἀπὸ 
τοῦ Ἰσσικοῦ κόλπου διάστημα ἐπὶ τὴν θάλατταν 
τὴν Ποντικὴν τρισχιλίων πὼς ἐστι σταδίων πρὸς 
ἄρκτον ἰόντι καὶ τοὺς περὶ ᾿Αμισὸν ἢ Σινώπην 
τόπους, ὅσον καὶ τὸ πλάτος τῶν ὀρῶν λέγεται" 
ἐκ δὲ ᾿Αμισοῦ πρὸς τὴν ἰσημερινὴν ἀνατολὴν 
φερομένῳ πρῶτον μὲν ἡ Κολχίς ἐστιν, ἔπειτα ἡ 
ἐπὶ τὴν Ὑρκανίαν θάλατταν ὑπ ἔρθεσις καὶ ἡ 
ἐφεξῆς ἡ ἐπὶ Βάκτρα καὶ τοὺς ἐπέκεινα Σκύθας 

1 ἣ δεῖ, ατοβϊίκυγά, ἔον ἤδη. 

1 ΤῊΘ Οατϑοῖκ ψοτὰ τηϑδηΐηρ ““ γἶθα ορροβῖίθ ὑο᾽", ψ ῃοἢ 
δύγαθο οἵὔθϑιη ιι868 (ἔο]ονν ίηρς Εταοθυ 668), ΔΡΡΑΓΘΏΙΥ 6ου- 
ἰδῖη8 ὕΠ6 ἰάθδ οὗ ““αἰγοϑούίϊοη ερ ὑονγαγὰβ ὕπο δαυδίον.᾽" 
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2. Αἴον Εγαϊοσί μθηθα ἢδ5 βδϊα ἱἐπδῖ, 16 {Πΐπκ5 ἢς 
τηυδῦ Π66 65. τηᾶϊα ἃ οοιηρίεῖα ταν ϑίοη οὗ ἴπΠ6 δϑυ]Ὺ 
σεορτδρ Δ] τὴδρ ; ἔου, δοοογαϊηρ ἴο 1, ἢ6 8405, 6 
δαβίθσῃ ρογίοῃβ οὗ πὸ τηουηϊδὶη5 ἀενίαἴα ΘΟ 5: ἀΘΓΔΡΪΥ 
τονναγᾶβ ἴῃς ποῖ), δῃᾶ [παϊδ [56] 15 ἄγαν ὉΡ 8] οὴρ' 
ὙΠ Ὁ, Δα οοηθβ ἴο ΟΟΟΌΡΥ ἃ ὨΔΟΥῈ ΠΟΥ ΠΕΙΪΥ 
Ροβίϊ οι ἔπη ἰδ σῃου]α. 445 ριοοῖῦ οὗ {18 ἢς οῇξευβ, 
ἢγϑῖ, δὴ δὐζυγηδηῦ ἴο [15 εἰδοῦ : [Π6 τηοϑῦ βουνῃεῦν 
σαρ68 οὗ [πᾶ] γίβδε ορροβίΐε ἰοἱ {6 γϑρίοῃβ δρουΐ 
Μετχοῦ, 85 ἸΔν ΨΥ 75 ἄρτεθ, Ψη0 Ἰυαᾶρα Ὀοΐῃ ἔγουα 
πε οἸϊτηαϊῖς σοπαϊοηβ ἃπα ἴτοπὰ {Π|6 ΤΟ] ϑυϊα] ρῃ6- 
ΠοΟΙηδπᾶ; 8η64 ἴτομθῃ 6 οἄρθβ οὐ ἴο {πε πηοϑὲ 
ΠΟΥ ΠΘΥΪΥ γα ρίομβ οὗ [παϊὰ αὖ ἴῃς δυοδβυβ Μοιπϊδίηϑ, 
Ῥαΐτοοϊοβ (0Π6 τῶδὴ ψῆο ἢδ85 ρδγίου]αν στρ ἴο ΟἿΓ 
σοοηἥάεποα, Ὀοὶ] οὐ δοοουηΐ οὗ ἷ58 νου πίηθθθ οὗ 
σΠδγδοῖευ δ8Πα ου δοοουηὺ οὗ Πιἷ8 Ὀεΐηρ πο Ἰαγτηδῃ ἱπ 
ϑεοορταρῃΐοαὶ τηδῦϊεγ8) 5808 ἴῃ αἰδίδπος ἰ5 ἤξεθῃ 
ὑπουβαπα εἰδάϊα; Ὀυΐ, ἴο "»ὲ 5016, ἴῃς αϊδίδπος ἔγοπι 
Μετχτοᾶ ἴο {πε ρ418]16] οὗ Αὑπδπβ 15 δροιυῦ {Πδἰ αἰδπίδηοσα ; 
Δα ὑβογαεΐοσαε ὑῃ6 πουΐμουγ ρᾶγῖβ οἵ [παϊΐᾶ, βίπος 
ὑΠ6γ Ἰοΐῃ ἔπε δυοδβδὺβ Μουπίδίηβ,2 σοτηθ ἴο 8 6 πα ἰῃ 
[18 Ρ8γ8]16]. 

ὃ. Αποῦμοῦ ρσοοῦ ψῃϊοῇ ἢ οἰἶδυβ 8 ἴο ὑῃ]15 εδβοῦ : 
{Π|6 ἀἰδίδηος ἔρουι ἴῃς Ου] οὗ [5505 ἴο {π6 Ῥοηίϊε ὅ88 
5 δυουὺ χες ὑπουβαηά 5ἰδαϊα, 1 γοὰ ρσὸ ἰοναγαβ ἢ 6 
πο δά ἴπΠῸ6 τορίοηβ τουπα αὐροὺυΐ Ατηΐβιβ δπᾶ 
ΘΙΠΟΡΟ, ἃ αἰβίδμποα 8ἃ5 ργεαῦ 85 ὑπαὶ ψ  ]ο ἢ 15. 4150 
ἀϑϑὶρηθα ἴο ἔπεα Ὀγεδατῃ οὗ {Ππ6 τηοιηΐδὶπβ ; δηα ἔΤῸΠΣ 
ΔΑιαΐβαβ, 1 γοὺ ὕδᾶν ἴοναγὰβ ὑπ6 δαυϊποοῖΐα] βιησίβθ, 
γοῦ οομλα ἢγϑὺ ἴο Οο] ἢ ΐ8 ; δῃᾶ ἤδη γοῦὺ σουηθ ἴο ἴπ6 
Ρδβϑᾶρα ψῃ]ο ἢ ἴα! οα γοὺ ονοῦ ἴο {πε Ηγτοδπίδη 8 568, 
δπα ἴο {Π6 τοδαὰ ποχῦ ἴπ ογᾶδξυ {ὑπδαὺ 1θδα8 ἴο Βδοῖσα 

2 7Ὲ.9 πάϊδῃ Οδποδδαβ, μον Ηἰπᾶάυ Κυβῃ. 
5. Ο δϑρίδῃ. 
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ὁδὸς δεξιὰ ἔ ἔχοντι τὰ ὄρη" αὕτη δ᾽ ἡ ἡ γραμμὴ διὰ 
᾿Αμισοῦ πρὸς δύσιν ἐκβαλλομένη διὰ τὴς Προ- 
ποντίδος ἐστὶ καὶ τοῦ Ἑλλησπόντου. ἀπὸ δὲ 
Μερόης ἐπὶ τὸν Ἑλλήσποντον οὐ πλείους εἰσι 
τῶν μυρίων καὶ ὀκτακισχιλίων σταδίων, ὅ ὅσοι καὶ 
ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ πλευροῦ τῆς Ἰνδικῆς πρὸς 
τὰ περὶ τοὺς Βακτρίους μέρη, προστεθέντων 
τρισχιλίων τοῖς μυρίοις καὶ πεντακισχιλίοις, ὧν 
οἱ μὲν τοῦ πλάτους ἦσαν τῶν ὀρῶν, οἱ δὲ τῆς 
Ἰνδικῆς. 

4 ἸΙρὸς δὲ τὴν ἀπόφασιν ταύτην ὁ Ἵππαρχος 
ἀντιλέγει διαβάλλων τὰς πίστεις" οὔτε γὰρ 
Πατροκλέα πιστὸν εἶναι, δυεῖν ἀντιμαρτυρούντων 
αὐτῷ Δηιμά “ῃ τε καὶ “Μεγασθένους, οἵ καθ᾽ οὗς 
μὲν τόπους ἐἰσμυρίων εἶναι σταδίων τὸ διάστημά 
φασι τὸ ἀπὸ τῆς κατὰ μεσημβρίαν θαλάττης, καθ᾽ 
οὗς δὲ καὶ τρισμυρίων" τούτους γε δὴ τοιαῦτα 
λέγειν, καὶ τοὺς ἀρχαίους πίνακας τούτοις ὅμο- 
λογεῖν. ἀπίθανον δή που νομίζει τὸ “μόνῳ δεῖν 
πιστεύειν Πατροκλεῖ, παρέντας τοὺς τοσοῦ- 
τον ἀντιμαρτυροῦντας αὐτῷ, καὶ διορθοῦσθαι 
παρ᾽ αὐτὸ τοῦτο τοὺς ἀρχαίους πίνακας, ἀλλὰ 
μὴ ἐᾶν οὕτως, ἕως ἄν τι πιστότερον περὶ αὐτῶν 
γνῶμεν. 

ὅ. Οἶμαι δὴ πολλὰς ἔχειν εὐθύνας τοῦτον τὸν 
λόγον. πρῶτον μὲν ὅτι πολλαῖς μαρτυρίαις 
ἐκείνου χρησαμένου, μιᾷ φησι τῇ Πατροκλέους 
αὐτὸν χρῆσθαι. τίνες οὖν ἦσαν οἱ φάσκοντες τὰ 
μεσημβρινὰ ἄ ἄκρα τῆς Ἰνδικῆς ἀ ἀνταίρειν τοῖς κατὰ 
Μερόην; τίνες δ᾽ οἱ τὸ ἀπὸ Μερόης διάστημα 
μέχρι τοῦ δι’ ᾿Αθηνῶν παραλλήλον τοσοῦτον 
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δα ἴο με ϑδϑουυ ῃδηβ οὐ β᾿εγοπά, Κεαερίηρ {δὲ 
τηουηΐαὶἢβ Οἢ γοὺν τρῃῦ; δηα [18 Ἰΐπο, 1 ργοάυςεά 
ΓΠγου ἢ Αμηΐβυβ νγναδῦννδγαβ, τη 5 ὑπγουρὴ ὑπε Ρ͵ο- 
Ρομὶΐβ δπᾶ ὑῃ6 Ηδ]]βροῃῖΐ ; δῃᾷ ἴτοη Μεγοῦ ἴο ἐπε 
Ηε]]δβροηῦ 15 ποῦ τοῦτα ὑμᾶη εἰρῃΐεθη ὑπουβδηά 
βἰδαΐδα, ἃ αἰβίδῃςς 85 σγοδαὺ 859 ὑπαὺ ἔγουῃ ἔπ 6 δου 
5146 οὗἨ [πηαϊ]8 ἴο {πε ραγῖβ στουπᾶ δρουῦ ἔπε Βαοϊτγίδῃβ, 
1 νὰ δααβᾶ ἴπγεε ὑπουβαπα βἰδαϊα ἴο {6 ἤθεα 
ἐπουδβδηά, βοης οἵ ψῇῃοῃ Ρε]οηρεά ἴο ὑπ6 Ὀγεδατῃ οὗ 
1ῃ6 τηουηΐαΐηδθ, ὑπΠ6 οὐ οῖβ ἴο ᾿ῃδὶ οὗ [παϊἷ8. 

4, Α58. ἴον {μ18 ἀδοϊαγαϊίοη οἵ Εταϊοθίμεπο, ΗἸρ- 
Ῥϑιομυ8 οοηἰγδαϊοῖς ἰὑ Ὀγ ᾿ῃγονίηρ αἰβογεαϊῦ οα {πε 
Ρτοοΐβ. [ἴὴ τῆς ἤγθι ρ]δαςθ, δᾶγ8 6, Ῥαΐγοοϊθβ 18 ποῖ 
ὑγυδυνονῃν, βἰποα ὕνο τθῃ 68 ὑδϑυϊηοην ἀραϊηϑὶ 
ίη, Ὀοΐ οπηδοῆυβΒ δηὰ Μαεραβίμεπεβ, ψηῸ 58γΥ 
ὑπαῦ 1 βοιηθ ρΪδοθβ [ἢς αἰδβῖδηος ἔγογη {Π 6 βου ΠΟΤῚ 

᾿ β6ἃ 186 ὕνεηΐν {πουβδηα 5ἰδαΐα δηαᾶ ἴῃ οὔ ὺ 0] 8665 
Ἔνθ ὑπ ὑπουβδηά ; 80 ἴπε686 ὕνο τπθη, ἂὖ Ἰθϑβῦ, 
ΤΏΔΚ6 βυςῇ ἃ βἰδιϊειηθηΐ, δηα ἴΠ6 ΘΑΥΪΥ τηᾶρ8 ἅςτεα 
σὴ ὑεῖ. [ὑ ἰθ δὴ ἱπογθαϊθ]ς ὑπίηρ, οὗἩἨ οουγβο, 6 
ΤΠ ηΚ5, ὑπαὺ να ἤᾶνα ἴο ἰὑτυδὺ Ῥαΐσοοὶθβ δἷἰοπε, ἰῃ 
αἀἰβγερασαὰ οὗ βοβεὲ ψῆοβα ἐθβυϊθ ον ἰ8 50 βἴγοηρ' 
αραϊπδῦ Ὠἷπλ, δηα ἴο οογγεοῖ ἴΠῸ ΘΑΥΪΥ τοδρ8 ὑπγουρἢ- 
οῦ 85 Γεζαγάβ ὑπΠ6 νΟΥῪ ροϊηῦ δὖ ἰββδι6, ἰπβίθδα οὗ 
Ἰεανίπρ ὑπεπη ἃ5 ὑπαν ἀῦα ὑπ} νγνγα ἤᾶνα σοῦ ἰγυδῦ- 
σψότῖῃγ ἱπμοττηδίίοη δρουΐ ἢ 6 μη. 

ὅ. Νον 1 {πὶ πὶς {1185 τεδβδοηίηρσ οὗ Ηἱρρδγοῆυβ ἰ5 
ΟΡΘῺ ἴο ΘΕ ῃΒΌΓ6 ΟἿ ΤΩΔΏΥ σγουηαδβ. [ὴ ἴΠ6 ἤγβί ρ]δςθ, 
αἰ πουρσὴ Εγαϊοβίμθπεβ υϑεα τηϑὴν ὑδϑυτηομπίθβ, ἢ 
βᾶγ8 ὑπαὶ Εἰγαϊοβύμεηθθ ὑ865 ΟὨΪΥ οπο--ἰπαὺ οὗ 
Ῥαΐγοςϊεβ. ὙΠΟ, ρύαγ, ψοσα ὕπ6 ταθῃ ὑπαὶ δτντηδας, 
Ὁπᾶῖ [Π6 βου μοση οαρ65 οὗ [παϊᾶ τοβε ορροβίϊα ἴο {6 Ἃ 
τερίουβ οὗ Μοσοῦ ἢ} . Απᾶ ψ8ο πε τξῃ ὑδμαῖ 5αἰὰ {π6 
ἀϊδίδπος ἤοτη Μεγοῦ ἃρ ἴο πε ρϑγ8}16] οὗ Αὐμθῃβ 
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λέγοντες; τίνες δὲ πάλιν οἱ τὸ τῶν ὀρῶν πλάτος, 
Ἁ ς ἌΡ ῃᾳ0ΕΙΝ. Κ ’ ,:- ἡ Ἁ ἾἿἌ Ἁ Ἁ 
ἢ οἱ τὸ ἀπὸ τῆς Κιλικίας ἐπὶ τὴν ᾿Αμισὸν τὸ 

9 Ἁ Ὰ ’ὔ ’ δὲ 4 » 3 ἃ Ἄ ΄ 

αὐτὸ τούτῳ λέγοντες; τίνες ὃὲ οὐ τὸ ἄπο Ἀμισοὺυ 
΄“ ’ 

διὰ Κόλχων καὶ τῆς Ὑρκανίας μέχρι Βακτρίων 
“ }] ᾽ὔ 3 ν ς, ᾽’ ’ 

καὶ τῶν ἐπέκεινα εἰς τὴν ἑῴαν θάλατταν καθηκόν- 
των ἐπ᾽ εὐθείας τε εἶναι λέγοντες καὶ ἐπ᾽ ἰση- 
μερινὰς ἀνατολὰς καὶ παρὰ τὰ ὄρη ἐν δεξιᾷ 
ν 3 ’ Ἁ [4 Ν 3 ὶ Ἁ ὃ ’ 9. 93 

ἔχοντι αὑτὰ; ἢ πάλιν τὸ ἐπὶ τὴν ὃύσιν ἐπ 
3 ᾽ 4 ἌᾺ ἌᾺ ὃ ’; 3 ὶ Ν Π εὐθείας ταύτῃ τῇ γραμμῇ, διότι ἐπὶ τὴν ΤΙροπον- 
’ὔ 2 ἉᾺ Ἁ Ν ι ’ “Ὁ Ν ς 

τίδα ἐστὶ καὶ τὸν “Ελλήσποντον; ταῦτα γὰρ ο 

Ἐρατοσθένης λαμβάνει πάντα ὡς καὶ ἐκμαρτυ- 
ρούμενα ὑπὸ τῶν ἐν τοῖς τόποις γενομένων, ἐν- 
τετυχηκὼς ὑπομνήμασι πολλοῖς, ὧν εὐπόρει 
βιβλιοθήκην ἔχων τηλικαύτην ἡλίκην αὐτὸς 
Ἵππαρχός φησι. 

6. Καὶ αὐτὴ δὲ ἡ τοῦ Πατροκλέους πίστις ἐκ 
πολλῶν μαρτυριῶν σύγκειται, τῶν βασιλέων τῶν 
πεπιστευκότων αὐτῷ τηλικαύτην ἀρχήν, τῶν 

ἐπακολουθησάντων αὐτῷ, τῶν ἀντιδοξούντων, ὧν 

αὐτὸς ὁ Ἵππαρχος κατονομάξει'" οἱ γὰρ κατ᾽ ἐκεί- 
’ ΄ ς Ν ΄ 

νων ἔλεγχοι πίστεις τῶν ὑπὸ τούτου λεγομένων 
ἰσί ὑδὲ τοῦτο δὲ ἀπίθ 0 1Π λέ εἰσίν. οὐδὲ τοῦτο δὲ ἀπίθανον τοῦ Πατροκλέους, 

ὅτε φησὶ τοὺς ᾿Αλεξάνδρῳ συστρατεύσαντας ἐπι- 
δρομάδην ἱστορῆσαι ἕκαστα, αὐτὸν δὲ ᾿Αλέξανδρον 
ἀκριβῶσαι, ἀναγραψάντων τὴν ὅλην χώραν τῶν 
ἐμπειροτάτων αὐτῷ' τὴν δ᾽ ἀναγραφὴν αὐτῷ 

1 παρά, Οογδΐβ, ἕο περί; Οατοβζαγά, ἘοΥθίμον, Μοίμοθκο 
ξο ] ον ης. ; 
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γγὰ5 ΒΌΘΝ ἃ αἰδίδηοε ἢ Απᾶ ψΨ}ο, ἀραίπ, {Π6 ταϑη ὑμαὲ 
βδᾶνα ἴπ6 Ὀγεδατῃ οὗ ἴΠς Ταῦγιβ Μοιυηϊΐαίπβ, οὐ {Π6 
Ὧ6η ὑδαὺ οαΠεα πὰ ἀϊδίδπος ἔγοτη ΟἹ] οἷα ἴο ἐπε 
Αμλΐβιιβ ὑπ 6 βᾶτηθ 85 ἰμαΐ οὗ [Π15 ὑγεδάϊη ἢ Απᾶ ψῇο 
βϑὶα 845 γτεράγαβ ὑπ αἰβίδπος ἔγοιη Αχηΐβιιβ, ἐπῃγουρσῇ 
ΟΟἸςἢΐ5 δηά Ηγτγοδηΐα ἃρ ἰο Βαοίγία δηαᾶ {πγουρἢ ἐπα 
Ταρίομβ εγοπα Βδοίσία νοῦ τοδοὶὶ ἄον ἴο {Π6 
δαβίθγῃ 568, ὑπαῦ ἰδ νγὰβ ἴῃ ἃ βἰγαὶρσῃῦ Ἰὴης δπᾶ τοναγά 
ἴΠ6 δαυϊποοίίαὶ! δαϑὺ πα ὑπαὶ Ὁ νγὰβ δ᾽ οηρϑίάς [ῃς6 
τηουπηἰδίηβ ΜΕΘ ἢ γοὰ Κααρ οἢ γουὺτν τρῃῦ απ ἢ ΟΥ̓, 
ἀραΐη, 8ἃ5 γΓαραγαᾶβ ἴῃς αἰδίδπος ἰονναγᾶὰβ ὑπὸ ννοϑὺ ἴῃ 
ἃ Βιγαὶ ρ]υῦ σοῦγβα υν ἡ {18 Ἰ1η6, ὑΠδὺ [Ὁ ννὰ5 ὑονγαγβ 
ἴῃς Ῥτγοροῃίϊβ δῃᾶ ἴῃς Ηε]Ἰεθροῦ ἢ ΆΥ, Εταΐοβ- 
{Π 6 π65 ἴδ Κ68 41} [ῃ 656 85 πηδιϊευβ δοίι!]ν οϑ δ] 564 
Ὀγ ὑπὸ ὑδδυηοην οὗ {ῃ6 τθῃ ψνῆο Πα Ὀδδϑὴ ἴῃ πε 
ΓΟΡΊΟΠΒ, ἴὉΓ 6 ἢδ5 Ταδα τϑηνῦ ἰδίου δ] ὑγθαι 56 5--- 
ψΊ ἢ νΒ1οἢ Π6 νγᾶ5 γγ6}] βΒΌ ρρ]1εα 1 ἢ Πᾶ ἃ ἸἰργανῪ 
ἃ5 Ἰᾶτρὲ 85 ΗἸρράδγοίιιβ βαγ8 Ὁ νγαβ.Ϊ 

6. Εὐχύπογ, ὑπς ὑγασυννου 1685 οὗ Ραΐγοο]θϑ, [056], 
γαϑίβ ὌΡΟΙ ΤΘΔΗΥ͂ ὑδβυϊ τη πΐ68 ; 1 ταΐεν ἴο ἴῃς Κίηρς " 
ψηο Πδα επίγυδίοα ἴο πὶ βοῇ δὴ ἱπηροτγίδηϊ οἶδα; 
ἴο ὑπ6 θη ψγπῸὸ [0] ον οα Πα, ἴο τῃ6 θη ψῆο 
ΟΡΡοβα ἢΐω, ψῇοιῃη ΗἸρΡρδγοθυβ ᾿ἰτηβ6] ἢ ΠΔΠ]65 ; ῸΓ 
ἴῃς [τεδὶβ ἴο ψῃΐϊο ὑΠοθα θη ἅτε βυθ)εοϊεα ἃγὰ 
Ῥυὶ ρτγοοῖβ οὗ πε βἰαϊειηθηΐβ οὗ Ῥαΐγοςεβ. Νείζπον 
ἀοε5 {18 βϑἰαϊεπγεπὶ οἵ ῬαΐγοςἹδβ 86 Κ ρ]δυβι}}1{γ, 
ὩδΙΉΕΪΥ, ὑπαὶ ἴμοθα ψὴΟ τηδάβ ὑπ6 Ὄχρϑαϊτίοη νυ ἢ 
ΑἸΕΧδμαου δοαυϊγοα ΟὨ]Υ ΟὈΓΒΟΙΎ ἱπίογγηδίίοη δρουΐ 
δνεγυι πίη, θα ΑἸΕΧϑπάδυ ἢϊτη56 1 τδάθ δοουγαῖα 
ἱηνεδιϊραϊοηβ, β'ποα ὑΠ6 τηθη μδϑὺ δοαυδίηϊθα υἹἢ 
πε σΟΥΠΟΥ δα ἀδβοῦρεα ἴμ6 ψθοὶα οὗ ἰδ ἔὸγ 
Ηΐτα ; δηα {18 ἀδβουρίιοη νγὰἃ8 ἰαΐθυ ργεβεηϊεα ἴο 

1. ΤῊΘ ᾿ἰ γαῦΥ δὖὺ ΑἸοχδηάγῖδ. 
2 βοϊουοιβ ]. δηα Απὐϊοοδμιβ 1. 
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δοθῆναί φησιν ὕστερον ὑπὸ ᾿Ξενοκλέους τοῦ 

γαξζοφύλακος. 

1. Ἔτι φησὶν ὁ ἽἽππαρχος ἐν τῷ δευτέρῳ ὑπο- 
᾽ 9 , Ἁ 3 ’ ’ ν 

μνήματι αὐτὸν τὸν ᾿Ερατοσθένη διαβάλλειν τὴν 

τοῦ Πατροκλέους πίστιν ἐκ τῆς πρὸς Μεγασθένη 
διαφωνίας περὶ τοῦ μήκους τῆς ᾿Ινδικῆς τοῦ κατὰ 
᾿τὸ βόρειον πλευρόν, τοῦ μὲν Μεγασθένους λέ- 
γοντος σταδίων μυρίων ἑξακισχιλίων, τοῦ δὲ 
Πατροκλέους χιλίοις λείπειν φαμένου: ἀπὸ γάρ 

3 Φ [οἱ ς τινος ἀναγραφῆς σταθμῶν ὁρμηθέντα τοῖς μὲν 
3 “ .. ν ΄ 2 ’ ’ ἀπιστεῖν διὰ τὴν διαφωνίαν, ἐκείνῃ δὲ προσέχειν. 

φφ Ν ᾿ ’ 3 ἴο Ν ς εἰ οὖν διὰ τὴν διαφωνίαν ἐνταῦθα ἄπιστος ὁ 
Πατροκλῆς, καίτοι παρὰ χιλίους σταδίους τῆς 
διαφορᾶς οὔσης, πόσῳ χρὴ μᾶλλον ἀπιστεῖν ἐν 
οἷς παρὰ ὀκτακισχιλίους ἡ διαφορά ἐστι, πρὸς 
δύο καὶ ταῦτα ἄνδρας συμφωνοῦντας ἀλλήλοις, 
τῶν μὲν λεγόντων τὸ τῆς Ἰνδικῆς πλάτος δισμυ- 
ρίων σταδίων, τοῦ δὲ μυρίων καὶ δισχιλίων; 

8. Ἐροῦμεν δ᾽ ὅτι οὐ ψιλὴν τὴν διαφωνίαν 
ἠτιάσατο, ἀλλὰ συγκρίνων πρὸς τὴν ὁμολογίαν 
καὶ τὴν ἀξιοπιστίαν τῆς ἀναγραφῆς τῶν σταθμῶν. 
οὐ θαυμαστὸν δέ, εἰ πιστοῦ γίνεταί τι πιστότερον, 
καὶ εἰ τῷ αὐτῷ ἐν ἑτέροις μὲν πιστεύομεν, ἐν 
ἑτέροις δ᾽ ἀπιστοῦμεν, ὅταν παρά τινος τεθῇ τε 
βεβαιότερον. γελοῖόν τε τὸ τὴν παρὰ πολὺ 

’ - διαφωνίαν ἀπιστοτέρους ποιεῖν νομίσαι τοὺς 
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Ῥαΐγοο] 65 (580 Ῥαΐγοςο]θβ 5805) ΟΥ̓ Χϑῆοο]εβ, ΑἸ] οχδηᾶοσ᾽ 5 
ὈΓΘΑΘΌΓΘΥ. 

7. Ηἱρρδγοδαβ ἔασῦ ΠΕῚ 58 γ5, 'η 5 Θεοοηά ΒΟΟΚ, ἐμαὶ 
Ἐγαϊοβίύμθῃθβ Ἀϊἰπη86 1} ἰῆγονβ αἰβογθαϊῦ οὐ ὑῃς ἐγυϑὺ- 
νου πη 685 οὗ Ῥαίγοοϊεβ, ἰπ οοηϑεαῦθηος οὗ Ῥδίγοο] θ᾽ 
αἰθαστεοιηθηὺ ψ ἢ Μεραβδίμθηθβ δρουὺ ὑἢε Ἰοηρτῃ οὗ 
[πᾶϊὰ Ομ 1ἴ5 πού τ 5146, ἢ Μερδϑίμθηθδ 64115 
δἰχίθοῃ {πουβαηα οἰδαΐα, ψ ἤθγοαβ Ραΐχγοοϊθϑ δ τη 5 
{ῃαὺ 1Ὁ 5 ἃ ὑπουβαπα 5δογὶ οὗ ὑπμαῦ ; ἔογ, βανίηρ βιαγιβα᾽ 
ἔγοση ἃ δογίδιη “ ΠΟΙ ΠΘΥΑΓΥ " 85 βδ515, Εὐγαϊοβ ΘΠ 68 
αἀἰσιγυκὶβ οί οὗ ὑπθῖλ ου δοοουμπὺ οὗ {Π||Ὶ} αἴδαρτεο- 
τηδπῦ δηᾶ Πο]α5 ἴο ὑπὸ “ΓΕ Πογάγυ. [ξ, ΤΠ δη, 5 γ5 
ΗἸρρδγοδιβ, Ῥαΐγοςθβ ἰβ απ νιβῦννουγ οἱ δοοουῃῖ 
οὐὗἩἨἁ ἴῃς ἀϊδαργοειηθηὺ αὖ ἰμαὺ ροϊπὶ, δ βουρῃ {μὰ 
αἸβούερδῃου 15. ΟἿΪΥ ἃ πηαῖζευ οὗ ἃ ὑπουβαπα βἰδαΐα, 
ον τ οἢ τηοτὰ 5θμου]α γγὰ αἰδιγαβῦ Πΐὰ σἤθτα ἰῃς 
ἀἰβογαράμου 18 ἃ τηδίζεν οὗ εἰριῦ Ὁπουβαπα 5ἰδαΐα, ἃ5 
ἀϑαϊηϑῦ ὕνο στήθη, ἃπα ἰπαῦ, ἴοο, τη6 η ΨΟ ἀρτϑα συ ἱτἢ 
ΟΠ6 ἃποίδεῦ; ἴοσ Ὀοϊῇ οὐ ὑπϑῖὴ 98}1] ὑῃ6 ὑγθδανῃ οὗ 
[παᾶϊὰ ὑνεῖυ ὑπουβαπά βἰδαΐα, νἤθγθαβ ῬαΐγοοἑἜβ 98}}5 
ἰδ ὕνψεϊνα ὑπουβδηα 9" 

8. ΜΥ δβδνεὺ ψ1}} μὲ ἰῃὰὺ [Ὁ νᾶ8 ποὺ πε θδγ8 
αἰδαρστεοηθηῦ ἢ Μεραβίμεπεθ ὑμαὺ Εγαϊοθῦ θη 68 
ἐουπα ἔδυ] νἱτ, Ρυῦ ἢ ἔουπα ἴδυϊ ψῃθη ἢς 
σοηραγεα ὑμεὶγρ αἰβαρτεοηεηῦῖ νὰ ὑπθ ΠΔΙΤΏΟΩΥ 
Δα ἰὑγυπύνου πα οὗ ἴῃς ““ ΠΙΠογασγ. ἡ ὙΥεὺ να. 
Βῃου]ά ποὺ Ρὲ ϑυγρυβεα 1ὅ ομς ἰὑπίηρ ργοναβ. ἴο 6 
τοῦτα ὑγυβυνογίυ ὑμδη ἃποῖμον ἱγαβινουίῃυ ἱπίπρ, 
δα 1 νὰ ἰγυδὺ ἴπῸ βᾶτηθ τωϑῃ ἰπ βοὴ ἐπίησδ, μαὺ 
αἰδίσυδυ τὰ ἴῃ οἴουβ, νἤθπαν ον ρστϑαῖθυ σου δὶ ηΥ 
Πὰ5 Ῥδδθῃ δϑιδθ] ]θῃηθα ἔγοηθ δοὴθ οὔδει 500 ΓΟ 
Αραΐη, ἰδ ἴς τἱἀϊσυ]ουβ ἴο ὑμίηῖκκ {πᾶὶ ἴῃς διηουηῦν. 
ὈΥ ψΠΙΟΝ ὑπὸ δυῦου 165 αἀἰβαρῦαθ τ Κα5 [6 μαᾶγίϊαβ 
ἴο ἴδε ἀϊδαργεειηθηὺ 1655 ἰὑγυβύνογίηγ. ὙὮΥ, οἡ 
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διαφωνοῦντας" τοὐναντίον γὰρ ἐν τῷ παρὰ μικρὸν 
συμβαίνειν τοῦτο μᾶλλον ἔοικε, παρὰ μικρὸν γὰρ 

ἡ πλάνη συμβαίνει μᾶλλον, οὐ τοῖς τυχοῦσι 

μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς πλέον τι τῶν ἑτέρων φρο- 

νοῦσιν" ἐν δὲ τοῖς παρὰ πολὺ ὁ μὲν τυχὼν ἁμάρτοι 

ἄν, ὁ δ᾽ ἐπιστημονικώτερος ἧττον ἂν. τοῦτο πάθοι" 
διὸ καὶ πιστεύεται θᾶττον. 

9. Απαντες μὲν τοίνυν οἱ περὶ τῆς ᾿Ινδικῆς 
γράψαντες ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ψευδολόγοι γεγόνασι, 
καθ᾽ ὑπερβολὴν δὲ Δηίμαχος" τὰ δὲ δεύτερα λέγει 
Μεγασθένης: ᾿Ονησίκριτος δὲ καὶ Νέαρχος καὶ 

ἄλλοι τοιοῦτοι παραψελλίζοντες ἤδη: καὶ ἡμῖν 

δ᾽ ὑπῆρξεν ἐπὶ πλέον κατιδεῖν ταῦτα, ὑπομνηματι- 

ζομένοις τὰς ᾿Αλεξάνδρου πράξεις: διαφερόντως 
δ᾽ ἀπιστεῖν ἄξιον Δηιμάχῳ τε καὶ Μεγασθένει. 
οὗτοι γάρ εἰσιν οἱ τοὺς ᾿Ενωτοκοίτας καὶ τοὺς 

᾿Αστόμους καὶ ἔδλρρινας ἱστοροῦντες, Μονοφθάλ- 
μους τε καὶ Μακροσκελεῖς καὶ ᾿Οπισθοδακτύλους" 

ἀνεκαίνισαν δὲ καὶ τὴν .Ομηρικὴν τῶν Πυγμαίων 
γερανομαχίαν, τρισπιθάμους εἰπόντες. οὗτοι δὲ 
καὶ τοὺς χρυσωρύχους μύρμηκας καὶ Πᾶνας 

σφηνοκεφάλους ὄφεις τε καὶ βοῦς καὶ ἐλάφους 
σὺν κέρασι καταπίνοντας: περὶ ὧν ἕτερος τὸν 
ἕτερον ἐλέγχει, ὅπερ καὶ ᾿Ερατοσθένης φησίν. 

1 ὙΨΒΊΘῊ ἔογτηϑᾶ ἃ ραγὺ οὗ ύγαθο᾽ β Η ἰδίογίσαϊ 8 ζείοδε8 (866 
ζοούποῦθ οὴ ρᾶρβ 46). Βοίῃ Οποϑίουϊ 8 δηα Ν δυο 8 δοοοιη- 
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ἴη6 σοπίγασυ, {Ππ|5 18 τηοσα ᾿ἰκοὶν ἴο θὲ {6 σ856 
ΠΥ πε τηδίζεν οὗ αἰδαργθειηθηῦ 5. βρῇ; [Ὸγ 
1 06 τηδϊζεγ οὗ αἰβαργεοιηθηὺ ἰΒ "υΐ 510}, ΟΥΤΟΓ 
158 το γα ΚΟ ἴο γαβαϊῦ, ποῦ τ ΓΟ διηοηρ ΟΥΑΙ ΠΑΥΎῪ 
νυῖΐουβ, θυ Ἔνθ δηοηρ ὙΥ 5 ΠΟ ἃ16 βοιηδονὰῦ 
ΒΌΡΟΥΟΥ ἴο ὑῃ6 οὐποὺ οἷδθ5 ; νυΐ ννῆσγε ὑῃ6 τηδῦῦουϑ 
οὗ αἰδαρτθοιηθηῦ ἃγ6 σοηβ 6 γΆ}}]6, ὑπουρῇ ὑπε ογά ΠΑΥῪ 
τήδῃ ψου]α ρῸ ἀϑίγαυ, 6 τρογα βοϊθ ἔς τδη σνου]Ἱά 
με 1685 ᾿κοὶγ ἴο 40 80, ἃῃπα ἴον ὑμδῦ γβάβοῃ ἢδ 15 ΤΟΥ 6 
αυϊοκ)ν τγυδβίεα. 

9. Ηονϑνοσ, 41] ψῇο πᾶνε ψυϊζίθη ἂρουΐ [πη6]8 
ἢᾶνα ρῥιονεθα {πϑιηβεϊνοβ, ἔοῦ ὑπὸ τηοϑὺ ρμαᾶγὶ, ἴδοτί- 
οδἴογβ, Ραΐ ῥγθδιρ  ΠΘΉΤΥ 80 οϊτηδοῆαβ; ὑπὸ παχὺ 
ἴῃ οὐδεν 15 Μερδβϑῦμοποβ ; δῃα ἵπεη, Ὁ παοϑίογίϊυβ, δηᾶ 
ΝΕδΥοῆα5, 8ηα οἴμεῦ δυο νυίζειθ, νο Ὀερίη ἴο 
Βρθδκ πε ὑγταΐῃ, ὑπουρ ψ|} ἔα] τογηρ νοῖοσα. 1, 
ἴοο, δα {πὸ ρῥυίν!]εσε οὗ ποίϊπηρ {5 ἔδοῦ Ἔχύθ ϑίν ον 
6 1 νγὰβ νυϊτηρ ἴῃς “ Ὠεεᾶβ οὔ ΑἸδχαηάον. 1 
Βυΐ Εβρθοῖα! γ ἀο εϊταδοῆυβ δμα Μερδβϑίμεηαβ ἀε- 
Βεύνα ἴο θὲ αἰδίγυβιεα. ΕοΥ ὑμπεὺ ἃῇα ἴδε ΡθΥβ0 8 
Ψ ΠῸ [611] υ5 δροὺΐ [Π6 “θη ὑμπᾶὺ 5166 0 ἰῃ ἐπιεὶγ 
Θᾶγ5, πα ἴῃ6 “ΤἸηθη ψιϊῃοσὺ τους 5,᾿ ἃπα “θη 
νἱουΐ ποβοϑ᾽᾿ ; δηα δροιυῦΐ “τηθη ἢ οπ6 εγα, 
Ἅγηθῃ ΨΙ Ἰοὴρ 1655, “δὴ Ψἱ ἤηρετθ [υγηοα 
Ῥδοκνναγα ᾿; δηᾶά {ῃδὺ γενίνεα, 4150, ἔπε Ηοχηθεὶς 
δου οὐ με Ὀαϊ]ε Ὀεύνεθη ἴῃς οὔᾶηθθ δηᾶ {ΠῸ 
ἐς ῬΥϑτηΐο 5, ὙὙ.ο, ΠΥ 5814, ψψεῦα ὑῆγοα βρδῃ8 .4]]. 
ΤὭΏΕΒ6 τλθῃ 8150 ἰ6}} δρουΐ ῃ6 δηΐθ ὑπδὺ τηΐπὸ ροὶα 
8ἃΠἃ Ῥδὴβ ἢ ννεᾶρε-μᾶρεα ἢθδάβ; δηᾶ δβρουΐ 
ΒηΔ 65. ὑμαὺ δύνα] ]ονν ΟΧΘΠ ἃπα 5ἴδαρβ, ἤούῃβ δῃηὰ 
4}1] ; 8πα ἰὴ ὑπ686 τηδύῦζουβ {πὸ πα γοΐαϊεβ ῃ6 οὔϑυ, 
ἃ5 18 βίαϊεα Ὀγ Εγταϊοβίθμθβ 4]15οβ. Εον δἰ ὑπουρῇ ὑΠ6γΥ 

Ῥϑῃϊθα ΑἸοχαμᾶθυ. δϑύγαρο δἰ] υᾶθβ ἴο 818 οὐὐγὴ βύδυ δὖὺ ὑῃθ 
ΑἸοχαπανδη {Ὀγᾶγν. 
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ἐπέμφθησαν μὲν γὰρ εἰς τὰ Παλίμβοθρα, ὁ μὲν 
Μεγασθένης πρὸς Σανδρόκοττον, ὁ δὲ Δηίμαχος 
πρὸς ᾿Αλλιτροχάδην τὸν ἐκείνου υἱόν, κατὰ πρεσ- 
βείαν: ὑπομνήματα δὲ τῆς ἀποδημίας κατέλιπον 
τοιαῦτα, ὑφ᾽ ἧς δή ποτε αἰτίας προαχθέντες. 
Πατροκλῆς δὲ ἥκιστα τοιοῦτος" καὶ οἱ ἄλλοι δὲ 
μάρτυρες οὐκ ἀπίθανοι, οἷς κέχρηται ὁ ᾽Ἔρατο- 
σθώνης. 

10. Εἰ γὰρ ὁ διὰ Ῥόδου καὶ Βυζαντίου μεσημ- 
βρινὸς ὀρθῶς εἴληπται, καὶ ὁ διὰ τῆς Κιλικίας 
καὶ ᾿Αμισοῦ ὀρθῶς ἂν εἴη εἴλημμένος: φαίνεται 
γὰρ τὸ παράλληλον ἐκ πολλῶν, ὅταν μηδετέρωσε ϊ 
σύμπτωσις ἀπελέγχηται. 

11. Ὅ τε ἐξ ᾿Αμισοῦ πλοῦς ἐπὶ τὴν Κολχίδα 
ὅτε ἐστὶν ἐπὶ ἰσημερινὴν ἀνατολήν, καὶ τοῖς 
ἀνέμοις ἐλέγχεται καὶ ὥραις καὶ καρποῖς καὶ ταῖς 
ἀνατολαῖς αὐταῖς" ὡς δ᾽ αὕτως καὶ ἡ ἐπὶ τὴν 
Κασπίαν ὑπέρβασις καὶ ἡ ἐφεξῆς ὁδὸς μέχρι 
Βάκτρων. πολλαχοῦ γὰρ ἡ ἐνάργεια καὶ τὸ ἐκ 
πάντων συμφωνούμενον ὀργάνου πιστότερον ἐστιν" 
ἐπεὶ καὶ ὁ αὐτὸς “Ἵππαρχος τὴν ἀπὸ Στηλῶν 
μέχρι τῆς Κιλικίας γραμμήν, ὅτι ἐστὶν ἐπ᾽ 
εὐθείας καὶ ὅτι ἐπὶ ἰσημερινὴν ἀνατολήν, οὐ πᾶσαν 

1 μηδετέρωσε, Α. ΜΊΠδΓ, ἔονῦ μηδετέρως ἧ. 

1 ΘΟΒΟΪΑΓΒ ἤᾶν δργθθα ὑμδῦ βοπιϑίὶηρ Ὧδ8 ζ8]] θη οαὖὺ οὗ 
086 τηδη βου ρῦβ ; Ὀθαὺ ὑῃ6 ἀβϑυιρύϊοι 18 ΠΉΘΟΘΒαΔγΥ. ϑύγαθο 
ὮΘΓΘ ΓΘΟΌΓΒ ἤο ““ηθ6 Βροοῃα δγρυϊμηθηῦ᾿" οὗ ΕΑ οβίμε 68, 
ὙΠ ΘῊ τν88 ᾿π γοάπορα 88 ἴδ ὉδῸ}κΚ 8ἃ8 ὃ ὃ, δηα {Π6 οσοππϑούϊοῃ 
18 ποῦ δῦ οὔοθ δρρδαγϑηῦ ; ρυῦ 6 88 υδὺ τοίθγγοα ὅο 086 
ΟΥΑΙ ΗΠ οὗ ““Ὅη6 οὔμοσ. ψ]ῦμ 5565," ὅπά, ΟἸΘΑΓΙ͂Υ, ἰῦ γγ88 
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ΟΘΟΕΟΟΘΟΒΑΡΗ͂Υ, 2. 1. 9-τι 

ὝΕΙῈ 8αηΐ ΟἹ 80) ΔΙῚ ΑΒΘΔΟΟΥΔ] τηϊβϑίοῃ ἴο δ] τα- 
μοΐῆγα (Μεραβίμεμεβ ἴο ϑαμπαγοοοξίιβ, ᾿εϊηδο ἢ 5 
ἴο ΑἸ Υοομδάεβ {πΠ6 βοὴ οὗ ϑαμπαγοοοίζι5), 5{1]], 
ἃ8 Τ]ΘΙΊΟΙΓΒ ΟΥ̓ ὑπεὶνγ δἴδ δργχγοδα, ὑπεν μάνα Ἰθ 
ὈΕΒΙπα δυο τι τπρθ ἃ5 [Π686, Ὀείηρ ῥγοϊηρῖεα ἴο ἅο 
850 Ὀγ---ἰ πονν ποὺ ψγῃδῖ οδυβδε ' Ραΐσζοοὶ εβ, βοψαυου, 
16 ΟΥ̓ ΠΟ τρϑᾶπβ παῖ βογῖ οὗ ωᾶῆ. Αμάᾶ α͵50 {πε 
οἴου νυ 6 5865 γῃοση Εχδίοβίοπ6 5 85 866 8Γ6 ποῖ 
Ἰδοκίπρ 'ῃ οὐ αν. 

10.1 ον ἱπβίδηοα, 1 [Πς τσ αΐδη ὉΠπτουρἢ ΒΠοαΘ5 
δηα Βγυζαῃίίχα ἢὰ5 Ῥθ απ σογγθοῦν ἄγάνπ, ἔμθη {παῖ 
τῃγουρ]ὶ ΟΠ] ἰοἰα 8πα ΑἸηΐϑυβ ψν1}} να Ῥθθη ΟΟΥΓΘΟΟΪΥ 
ἄγάασ ἴοο; [ῸΓ ΟΠ, ΙΩΔΗΥ͂ ΟΟΠΒΙ ἀαγαϊϊοηβ {Π6 
ΡΆγ4116] γε]αϊϊοη οὗ 11π658 15 ορνίοιβ ψῇθΠανοΥ ἰὐ 18 
Ριονεα Ὀγ ἰεβῦ ὑπαῦ ὑμεγα 15. πὸ τηϑοῦμπρ ἴῃ οἰ 6 Γ 
αἰγεοιίοη.3 

11. Αραΐπ, ὑμαῦ ὑμε νογαρε ἔγοτα Ατηΐβαβ ἴο (ΟἹ ἢ]5 
1165 ἰπ ὑπε ἀϊγεοῦοη οὗ ὑπμε εαυϊηοοίία! εδϑβῇ 8 15 ργονϑα 
Ργ ἴδπε ψῖηάβ, Ὀγν ὑμ6 βϑάβοῃβ, ὈΥ̓ ὑμῈ6 οἴΌρβ, δῃᾷ ὈΥῪ 
ἴῃς γίβίηρβ οὗ ἴῃ6 βδὰῃ ὑπϑιηβεῖνεβ; 8πα ἔἴπι8, ἴῃ 
16 βᾶτὴθ ψᾶγ, μοῦ [6 ρᾶ88 ὑπΐ 1εδαβ ονϑὺ ἴο {ῃ6 
Οαϑβρίδῃ 868 δπα {με γτοδα ἔτοια ἔμποσε οἡ ἴο Βαοῖγα. 
ΕῸΓ ἴῃ ΙΏΔΠΥ ο88685 86 ΨΑΥ ἱπίηρσβ ΔΡΡΘΑΥ ἴο ἴῃ6 
βσηῦ πα [6 ἀρτεεηθηΐῦ οὗ 411] ἴῃ ὑθϑυ Ων ἃΓ6 
ΙΏΟΤῈ ὑγυδίνουθ νυ ὑπδη δὴ ἰηδίσυτηθηῖ. [παςδεΩ, 
Ἔνθα πα βδιηθ Ηἱρράγοϊιυβ, 'π ἰδκίησ ἴδε 1ἰπ6 ἔγοτῃ 
16 ΡΠ]δγβ οὐ ἰο (Ἰ]ἰοία ἴο Ὀὲ ἰπ ἃ βίγαϊρῃ!β δουγβα 
ἃ πα ἴο ΡῈ ἰῃ {πε αἱγεοίίοη οὗ με εαυϊποοίϊαὶ βδϑῦ, ἀἰα 

ὌΡΟΩ ““0η6 οὔ τὶύμθαβϑα " ὑμδῦ Εἰγαϊοβῦ μθηθα Ῥαβϑα ὑμδῦ 
“ἐ ΒρΟΟΠα δυριχηθηῦ,, 886 18 ἱμπαϊοαύθα ἱπ ὃ ὅ. ϑύγδρο ὕμϑῃ 
Ῥτγοοθθᾶβ, ἴῃ 810, ἴο 1]υϑὑταΐθ ὑμ6 ογθαὶ}}}ὺ οὗ ὑμοβα 
τυϊύμοϑθοθ Ὀγ ἀοίοπάϊηρ Εἰγαύοβύμθηθθ οα ροϊηΐβ γογθὶῃ ὕΠΟῪ 
ΟΥΘ ἰηνοϊνθα. 

3. Αἢ θ08ο ἴγοιη Οατσϑοὶκς ῥδοιηθίγυ. 
3 Πηδῦ 15, 8 οαδβῦ. 4 Οομρδϑχο 8 8ὅ (ὑο]ον). 
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ὀργανικῶς καὶ γεωμετρικῶς ἔλαβεν, ἀλλ᾽ ὅλην τὴν 
ἀπὸ Στηλῶν μέχρι πορθμοῦ τοῖς πλέουσιν ἐπί- 
στευσεν, ὥστ᾽ οὐδ᾽ ἐκεῖνο" εὖ λέγει τὸ “ ἐπειδὴ 
οὐκ ἔχομεν λέγειν οὔθ᾽ ἡμέρας μεγίστης πρὸς τὴν 
βραχυτάτην λόγον οὔτε γνώμονος πρὸς σκιὰν ἐπὶ 
τῇ παρωρείᾳ τῇ ἀπὸ Κιλικίας μέχρι 3 ̓Ινδῶν, οὐδ᾽ 
εἰ ἐπὶ παραλλήλου γραμμῆς ἐστιν ἡ λόξωσις, 
ἔχομεν εἰπεῖν, ἀλλ᾽ ἐᾶν ἀδιόρθωτον, λοξὴν φυλάξαν- 
τες, ὡς οἱ ἀρχαῖοι πίνακες παρέχουσι: οἰῶ πρῶτον 
μὲν γὰρ τὸ μὴ ἔχειν εἰπεῖν ταὐτόν ἐστι τῷ 
ἐπέχειν, ὁ δ᾽ ἐπέχων οὐδ᾽ ἑτέρωσε ῥέπει, ἐᾶν δὲ 
κελεύων, ὡς οἱ ἀρχαῖοι, ἐκεῖσε ῥέπει. μᾶλλον δ᾽ 
ἂν τἀκόλουθον ἐφύλαττεν, εἰ συνεβούλευε μηδὲ 
γεωγραφεῖν ὅλως: οὐδὲ γὰρ τῶν ἄλλων ὀρῶν τὰς 
θέσεις, οἷον Αλπεων καὶ τῶν Πυρηναίων καὶ τῶν 
Θρᾳκίων καὶ ᾿Ιλλυρικῶν καὶ Γερμανικῶν, οὕτως 
ἔχομεν εἰπεῖν. τίς δ᾽ ἂν ἡγήσαιτο πιστοτερους 
τῶν ὕστερον τοὺς παλαιοὺς τοσαῦτα πλημ- 
μελήσαντας περὶ τὴν πινακογραφίαν, ὅσα εἰ 
διαβέβληκεν ᾿Ερατοσθένης, ὧν οὐδενὶ ἀντείρηκεν 
Ἵππαρχος; 

12. Καὶ τὰ ἑξῆς δὲ πλήρη μεγάλων ἀποριῶν 
ἐστιν. ὅρα γάρ, εἰ τοῦτο μὲν μὴ κινοίη τις τὸ τὰ 

1 ἐκεῖνο, ϑοδ] ἔσαν, ἴοὺγ ἐκεῖνος ; Οὐγαῖθ, Μαεΐποῖκο, θάρπου- 
ΜύΠΠον, Οτοβκυγα, ΕΟΡΟΊΩΘΡ, [ο]]ονίηρ. 

2 εὖ λέγει τό, ΧΥΪδπάοτ, ἴογ εὐλογεῖτο ; Μείποῖκθ ζο]ονίηρ. 
5 μέχρι, Μοίμθικο, ἴοσ μέχρις. 
4 παρέχουσι, γΥδΙΏΘΡ, ἴογΣ περιέχουσι; Μοΐποκο, ΕοΥθίμου, 

Τατάϊθα, [0] ον. 
δ εὖ, Οογαῖβ, ἔογ οὐ ; οαϊύογβ ἔο]]ονίης. 
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ΘΟΕΟΟΘΒΑΡΗΥ, Σ. 1. 11--12 

ποῦ “ερεπα ψ0}} 7 Οἡ ἱπδιγατηθηΐβ δηα ρϑοιηθίτ αὶ) 
οδ]ου]αίίοηϑ, θυΐ ἴον ἴπ6 ψΠΟ]6 1ἴπὸ ἴσοι ὑπὸ ΡΊ]]δγ5 
οἢ ἴο {δε ϑἴγαϊ!  ἢς ὑγυβιεα {Π|6 58 11ογ5. 80. ὑπαὶ δἢηϊ5 
βἰαϊετηθηΐ οὗ ἢϊ5 15 ποὺ ροοά, ΕἸΠῈ Γ, ΠΘΓῈ ἢδ 5ᾶγ5 : 
“85ῖησς6 ψὰ οδηποὶ [6}} εἰπουῦ πε ταϊαϊίομ οὗ ἐς 
Ἰοπρεϑὺ ἀΑΥ ἴο ἴΠε βιογίαβῦ, οὐ οὗ ρῃοιωοῃ ἴο βῆδαονν, 
ΔΙοηρ πε τηουπηϊδίη-51 4.6 {Ππὺ τὰ 5 ἔγοσα ΟἸ]Ἰοΐα οἢ ἴο 
[πα], ποῖ ΠΕΡ οδῃ ψῈ δᾶ ψνῃεῖπμου {πε 5ἰαηΐ οὗ ἐῃς8 
τηουηἴδίηβ 1165 ἴῃ ἃ ρᾶ14}16] 1ἴπὸ,2 θυῦ να τηυβὺ ἰθανα 
πε Ἰης υποογτεοῖεα, Καορίῃρ ἰὉ δϑδηΐ ἃ5 π6 δα ]Υ 
ΤΩΔ05 ρῖνε τ. ου, ἴῃ {πὲ ἢγϑι ρΐδοθ, “ σαπποῦ {6}} ᾿ 
15 ὕΠ6 βϑάγηθ {πϊηρ 85 ἴο ψ 014 ορίπηΐοη, δηα {πῈ 
τηϑῃ ψγὴ0 ψ] 0] 45. ΟΡ ο 4150 ἰπο] π6 5 ἴο παι 
5146 ; νυὺ ψ θη ΗἸΡΡδγομε5 ὈΪ45 8 Ἰεανα ἴΠε ᾿ἰπῈ 85 
1Π6 δποϊθηΐβ σῖνε 1ΐ, ἢ6 πο} π68 ἴο {παῖ 5116ὲ. Βδῦπμοῦ 
ψου]α ἢς "ὲ “Καορίπρ' ᾿ ἴΠπ οοῃδίβζεπῇ οουγβο, ἰἢ ἢς 
αἶδθο δᾶνίβεα ἃ ποῦ ἴο ἔγτεδὺ σΟρυδΡὮΥ αὖ 4}}; ἔοσ νὰ 
““ ξαηποῦ [611 ἴῃ ὑπᾶὺ ψᾶγ 8 ἴῃς ροϑιυοηβ οὗ ἴῃς 
οὔ μον ταουηϊδίηβ, εἰ Πο.---ον ἰπδΐδηςς, [ῃ6 ΑἹΡρ5, {ΠῸ 
Ῥγγδῆδαβ, 8η4 ἴῃς Τηγδοίδη, ἵπΠῸ ΠΙγτδη, δπα {πε 
Οεττηδη ᾿ Μουπηΐαϊμ8β. Βυΐ ψῃὸ ψουἹὰ ὑπῖηκ τῆς 
ΘΑΥΪΥ σΕΟρΡΥΔΡΠΘΥΒ ΤῈ {γαθιννουῖῃν ἴμδη ὑποβα οὗ 
Ἰαΐον {ἰπ)65, βίποε ἴῃ ὉΠ ὶν τιδρ- ἀσανίηρ [Π6 δηοϊθηΐβ 
τη846 411 [Πο86 ὈΪΠά ο.8 ὑπαὺ Εἰταϊοβ 6 68 85 γΊρ Υ 
δοουβδα {Πδτὴ οὗ δῃηα ποῦ οπε οὗ ὑμεδε ]υ πα οΥβ ἢδ5 
θδδθῃ οβ]εοϊεα ἴο Υ ΗΙΡΡδγοῃὰβ ἢ 

12. Αραΐῃ, ἴῃς πεχῦ γϑιηδηῖκβ οὗ ΗἸρΡρδυο 5. ἃΓῈ 
[Ὁ]] οὗ στοαὶ αἰ ΠΟ] 65. ΕΣ Ἔχϑιρ]θ, 566 μον ΔΠΥ 
ΔΌΘΟΓαΙ 165 ψγου]Ἱα αὐῖβα 1 ομα Βῃου]α ποῖ αἰβαιϊονν ὑῃ 6 

1 Οὗ Β΄ ο]γ. 
5 Τμηδῦ 8, νυ μϑῦμον ὕΠ6 1η6 οὗ ὕῃθ86 τηουηδίηβ, ὑγὩ] ἢ ἴῃ 

[86 ΘΑΥΪΥ ΤΠΔΡΒ ΙΔ Κ6Β 8ὴ δουΐθ δηρ]6 ὕο ὕῃθ ποῦύῃ σψὶν ἃ 
ῬΔΆΓΆ116] οἵ Ἰαὐϊύπαθ, ϑῃου]α 116 οῃ ἃ ρ8γ8}16]. Οὐιρδγο ὃ 2 
(Δ Ὀονϑ). ' 

3 Τηδῦ 8, ὉΥ ᾿ηβύγυτηθηῦβ δηα ρεοοσηθύτοδὶ οϑ] ο] δύο. 
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ΝΥ ». ἿἾ ὃ δι ὰ ὰ 9 ,ὔ “- 
ἄκρα τῆς ᾿Ινδικῆς τὰ μεσημβρινὰ ἀνταίρειν τοῖς 

’ 

κατὰ Μερόην, μηδὲ τὸ διάστημα τὸ ἀπὸ Μερόης 
3 δ , Ν Ἁ λ Ζ σ 3 Ν ἐπὶ τὸ στόμα τὸ κατὰ τὸ Βυζάντιον, ὅτι ἐστὶ περὶ 

’ὔ’ 
μυρίους σταδίους καὶ ὀκτακισχιλίους, ποιοίη δὲ 

’ [οὶ “ “ τρισμυρίων τὸ ἀπὸ τῶν μεσημβρινῶν ᾿Ινδῶν 
μέχρι τῶν ὀρῶν, ὅσα ἂν συμβαίη ἄτοπα. τὸ 

»" ὰ ψ { 959. ἢ 3 , ς 

πρῶτον μὲν γὰρ εἴπερ ὁ αὑτος ἐστι παράλληλος ο 

διὰ Βυζαντίου τῷ διὰ Μασσαλίας (καθάπερ 
εἴρηκεν Ἵππαρχος πιστεύσας ἸΠυθέᾳ), ὁ δ᾽ αὐτὸς 
καὶ μεσημβρινός ἐστιν ὁ διὰ Βυζαντίου τῷ διὰ 
Βορυσθένους, ὅπερ καὶ αὐτὸ δοκιμάζει ὁ “Ἵππαρχος: 
δοκιμάζει δὲ καὶ τὸ ἀπὸ Βυζαντίου διάστημα ἐπὶ 
τὸν Βορυσθένη σταδίους εἶναι τρισχιλίους ἑπτα- 

’ “ )Ὶ » Ν , κοσίους, τοσοῦτοι ἂν εἶεν καὶ οἱ ἀπὸ Μασσαλίας 
ἐπὶ τὸν διὰ Βορυσθένους παράλληλον, ὅς γε διὰ 

κι  Ὰ ’ 

τῆς Κελτικῆς παρωκεανίτιδος ἂν εἴη" τοσούτους 
γάρ πως διελθόντες συνάπτουσι τῷ ὠκεανῷ. 

18. Πάλιν δ᾽ ἐπεὶ τὴν Κινναμωμοφόρον ἐσχάτην 
ἴσμεν οἰκουμένην πρὸς μεσημβρίαν, καὶ καθ᾽ 
[4 5» « ᾽ . “ὦ 4 3 Ἁ 

Ϊππαρχον αὐτὸν ὁ δι’ αὐτῆς παράλληλος ἀρχὴ 

τῆς εὐκράτου καὶ τῆς οἰκουμένης ἐστί, καὶ διέχει 
τοῦ ἰσημερινοῦ περὶ ὀκτακισχιλίους καὶ ὀκτα- 
κοσίους σταδίους: ἐπεὶ οὖν φησιν ἀπὸ τοῦ 
ἰσημερινοῦ τὸν διὰ Βορυσθένους διέχειν τρισ- 
μυρίους καὶ τετρακισχιλίους σταδίους, εἶεν ἂν 
λοιποὶ οἱ ἀπὸ τοῦ ὁρίζοντος τὴν διακεκαυμένην 

1. Κ66 ἱοούμοῦθ οῃ ρᾶβθ 254. 
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βἰαϊειηθηΐξ ὑπαῦ [ῃ6 βουΐῃετη οἀρε8 οὐ [πάϊᾶ τίβαε 
ορροβῖΐε ἴο ἢ δε γερίοῃβ οὗ Μοχγοῦ, οὐ {με 5ἰδιειηδηΐ 
ὑπᾶῦ {πεῸὶ αἰϊδίδμος ἔγοηῃ Μεγοῦ ἴο {πε ταουτῃ οὗ {πε 
βίγαϊῃ αὖ Βγζαπίζυχα 15 ἀρουῦ εἰρύδαπ ἐπουβδπά 5ἰδαϊα, 
Ρυὺ γεὺῦ βου] τρᾶκα ἴῃς αἰδίδπος ἔγοιη ϑΘου ῃοΥπ 
[παϊὰ ἴο ἴΠ6 τιουηΐδίηβ ΓΠἰσὶγ ὑπουβαηᾶ οἰδαϊα. ὙΜΏΥ, 
ἴπ ἔπε ἢγβι ρίδοβ, 15. τὸ θὲ ὕγὰαες {μᾶῦ ὑπ6 ρᾶγδ116] 
νγ Π]οἢ στὰπ5 ὑΠγουρ ΒγΖδηΐίαμα ἰ5 [ῃ6 βϑᾶὴθ 85 ὑμαΐ 
ψ ]οἢ τὰὴβ ΤΠΥΟῸΡῊ ΜαΑ55114 (45 Ηἰρρδγοΐυβ [85 
βίαϊθα, οὰ ὅπ δυϊμουζν οὗ Ῥγίμεδβ), δηὰ ὑμαῦ {πε 
ΤηΘ τ αἴδη ἡ ὨΟἢ τὰηβ ΓΠγουρὮ ΒγΖαηίίχμα 5 [6 βᾶπιε 
85 [ῃαὺ ὑπγουρσῇ της Βογγβίμομπθβ (νη οἢ νοῪῪ τΐηρ, 
4150, ΗἸρρδγοῆυβ ρρῦονβδ), ἃπᾶ ἰξ ἢδ 4150 ἄρργονεβδ 
ἴῃ6 5΄δίοιηδηξΐ {Πᾶὺ [Π6 αἰδίδησς ἔγομμ Βυσδηΐξίυση ἴοὸ 
[η6 Βοτγγβϑίμεπεβ 15 ἴῆσεα ὑμπουβαπα βδανθη πυπάγεα 
βἴδαϊα, ἤθη [ἢ]15 ἰαϑῦ πυσηῦθεῦ ψουα Ὀ6 ἴῃ6 ΠΌΤΟΥ 
οὗ 5ἴδαϊα ἔτοα Μαββί]α ἴο ῃῈ ρᾶγα}161] ὑπαὶ συ 
ΤΠγουρἢ ἴῃς Βογγϑῖμαπθβ 3 ; ψ ῃοἢ ράγα]]εὶ, οὗ οοῦγβθ, 
νου] τὰμ ὉΠγουΡἢ με βεδ-οοδδὺ οὗ (ε] ἶσα, ἴῸΓ ΟἹ 
δοίπρ' δρουῦΐ {Ππ|8 πα θῈΥ οὗ 5δἴδαϊα ἐπγουρῇ (εἸ τἴοα 
γου ταδοὴ ἴῃς οσαδῃ. 8 

13. Αραΐῃ, βίποε ἴῃ 6 ΟἸππμδιμοη-γοαποίηρ ΟΟυ ΤΥ 
6 16 τηοϑὺ γειηοΐε ἱπηῃδοίϊθα σου ἴονγαγαβ ὑῃ6 
Βου ἢ, ἃ5 ψὰ Κπονν, ἃπα βίποθ, δοοοιαϊηρ ἴο Ηἰρ- 
Ρϑύοἢ 5 Ὠϊγηβ6 1, [6 ρᾶγ1161] πᾶὺ γὰπ8 Γπτουρῇ Ὁ 15 
πε Ῥερίπηΐπρ οὗἩ ἴΠ6 ἴειηρογαῖθ Ζοπα ἂπᾶ οὗ {6 
ἱπῃδθίϊοα νου], δπα 15 αἰϑίαπῇ ἔγοσα [6 εαυάῖογ ἀρουΐ 
εἰσιῦ Τπουβᾶπα εἰσῃΐ Βυπαγεα 5ἴδαϊΐα; δπα ἔγ ΠΟΥ, 
Β'ποθ, 85 Ηἰρρδγοῆυβ βᾶγ8, ὑῃ6 ρᾶϑγ8116] ἱῃγουρῇ 
ἴπη6 Βογγβϑύμαηθβ 15 ὑμιγίγ-ουν ὑπουβᾶπα βἰδαΐα α]15- 
ἰδαὺ ἔγοτα ἴῃς δαυδῖογ, ἔμπεσε σου] τεηλδΐη ὑνθηΐγ- 

3. Βίσδρο ἔγθαυθηῦν τοῦθυβ ὅο ὑὰθ του οὗ 6 Βουυβῦμ θη 68 
88 ΤΩΘΓΘΙΥ ““ Βογυβῦμθηβ8β.᾽ 

3 Τηδῦ 18, σοὶηρ ὑονατα 089 Ὠοτίβ. 
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καὶ τὴν εὔκρατον εἰς τὸν διὰ Βορυσθένους καὶ τῆς 
Κελτικῆς παρωκεανίτιδος στάδιοι δισμύριοι πεν- 

ἤ ς 3 Ν “ “ 
τακισχίλιοι διακόσιοι. ὁ δέ γε ἀπὸ τῆς Κελτικῆς 
πρὸς ἄρκτον πλοῦς ἔσχατος λέγεται παρὰ τοῖς 
νῦν ὁ ἐπὶ τὴν ᾿Ιέρνην, ἐπέκεινα μὲν οὖσαν τῆς 
Βρεττανικῆς, ἀθλίως δὲ διὰ ψῦχος οἰκουμένην, 
ὥστε τὰ ἐπέκεινα νομίζειν ἀοίκητα. οὐ πλέον δὲ 
τῆς Κελτικῆς τὴν ᾿Ιέρνην διέχειν φασὶ τῶν πεντα- 
κισχιλίων, ὥστε περὶ τρισμυρίους εἶεν ἂν ἢ μικρῷ 
πλείους οἱ πάντες οἱ τὸ πλάτος τῆς οἰκουμένης 
ἀφορίζοντες. 

14. Φέρε δὴ τὴν ἀνταίρουσαν τῇ Κινναμω- 
, 3 “Ὁ 3 ἴω ώ Ν [ μοφόρῳ καὶ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου πρὸς ἕω 

φ “Ὁ ῳ 4 3 4 Ἁ κειμένην ὑποβῶμεν. αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἡ περὶ τὴν 
Ταπροβάνην. ἡ δὲ Ταπροβάνη πεπίστευται 
σφόδρα, ὅτι τῆς ᾿Ινδικῆς πρόκειται πελαγία 
μεγάλη νῆσος πρὸς νότον" μηκύνεται δὲ ἐπὶ τὴν 
Αἰθιοπίαν πλέον ἢ πεντακισχιλίους σταδίους, 
ὥς φασιν, ἐξ ἧς καὶ ἐλέφαντα κομίζεσθαι πολὺν 
εἰς τὰ τῶν ᾿Ινδῶν ἐμπόρια καὶ χελώνεια ̓  καὶ 
ἄλλον φόρτον. ταύτῃ δὴ τῇ νήσῳ πλάτος προστεθὲν 
τὸ ἀνάλογον τῷ μήκει καὶ δίαρμα τὸ ἐπ᾽ αὐτὴν ἐκ 
τῆς Ινδικῆς τῶν μὲν τρισχιλίων σταδίων οὐκ ἂν 
ἔλαττον ποιήσειε διάστημα, ὅσον ἣν τὸ ἀπὸ τοῦ 
ὅρου τῆς οἰκουμένης εἰς Μερόην, εἴπερ μέλλει τὰ 
ἄκρα τῆς ᾿Ινδικῆς ἀνταίρειν τῇ Μερόῃ" πιθανώ- 

393.ϑ ἢ Α ’ σι ’ὔ ᾽ τερον δ᾽ ἐστὶ καὶ πλείους τῶν τρισχιλίων τιθέναι. 
εἰ δὴ τοῦτο προσθείη τις τοῖς τρισμυρίοις, οἷς φησιν 

1 χελώνεια, Μοΐποἶτο, ἔου χελώνια. 
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ΘΕΟΟΘΒΑΡΗΥ, 2. τ. 13-14 

ἢνε ὑπουβαπα ὕνο Ὠυπαγεα βδἰδαϊα ἔοῦ ἴῃς αἰβῖδηος 
ἔγοση ὑῃ6 Ρᾶγ8}16] παὺ αἰνάδθ ὑΠῸ τουτὶ ἔχου {Πς 
ἰεηρεαῖΐθ Ζοῆς ἴο ὑῃ6 ρᾶγ8}161] ὑμαῦ τὰηβ ὑβγουρἢ 
πε Βογγϑύμεπεβ δηα ἴῃς βεδ-οοδϑδὺ οἵ (δ] τοαὰ. Απά 
γεῦ [ῃ6 νογᾶρσα ἔοτη (δ τοα ἴο {π6 που 15 πονδάδυβ 
ο116α ὑΠ6 τειηοΐεβῦ νογαρὰ ἴο Π6 πουΐῃ ; 1 τηϑδῃ [ἢ 6 
νογᾶρα ἴο [εὐπ6,} ψ Ὡ]Οἢ 15] πα ποῦ ΟὨΪΥ [165 θεγοπα 
Βυιαὶπ θυΐ 15 βϑυοἢ ἃ ψτγεϊοῃεα ρἷδοε ἴο ᾿ἷνε ἰῇ οἢ 
δοσουηῦ οὗ ἴΠε οο]α ὑμαὺ ὑΠ6 γτερίοηβ ου Ῥεγοπαᾶ ἃΓ6 
Τερατάεα 88 Ἀπ μμὈἱ4016. Απᾶ [ΙοΓπα 15 ποὺ ἔδυ ε 
ἔγοτα (ε]τῖοα, ἔΠ6Υ 840, ἴδῃ ἔνε ὑπουβδηα οἴδαϊα : 50 
ὑπαὶ δρουῖΐ {Πἰγῦν ὑπουβαπα βἰδαϊα 411 ἴ0]4, οὐ ρευῦβδρβ8 
8 ἔδνν τῆοσθ, ψου]Ἱά τεργεβεηῦ ὑμ6 Ὀγεδαάθῃ οὗ ἐπε 
ἱπῃαριϊοα τνου]Ἱα. 

14, ὙΥΕε]], {Πμδη, Ἰεῦ 8 ρᾶ85 οα ἴο ῃ6 σουπίσυ {παῖ 
Γ568 ορροβῖϊε ἴο π6 ΟἸπμδιηοη-γοαποίηρ ΟΟυπίγΥυ 
ΔΠα 1165 ἱοναγα ἴῃ 6 εδϑὺ οὰ {Π6 βᾶτηβ ρ8ᾶ78}16]. ΤῊϊ5 
Ϊἴ56. πε ταρίοῃ δρουῦ Τάργοραμθ.2 γθὸΘ Πᾶνα βίσζοηρ 
ΔΘΒΌΣΔΠΟς ὑμαὺ ΤΑρΡΙΌΡαης 8 ἃ ἰαῦρε ᾿ἰβϑἰδπα ἴῃ ἴα 
ΟΡΘΠ 868, ψῃῖ ἢ 1165 οἵ᾽ Ιηαἷὰ ἴο ἴπε6 βουΐῃ. [ἢ 
βίσγεΐομεοβ ἰδεηρίηνβε ἰῃ [Π6 αἰγεοϊίοη οὗὨ ἘΠ] ορία ΓῸΥ 
ΤΏΟΓ ἴμδη ἔνε ὑποιιβδηα βἴδαϊδ, ἃ5 ΤΕΥ 58Υ ; ΔΠα ΤΌΤ 
1, ΤΏΠΘΥ 580, τη ἢ ἸΝΟΥΥ 5 Ὀτουρηῦ ἴο ἴῃ τρϑυκοῖβ οὗ 
[παϊΐδ, δπα 4͵5ο τογίοϊβθ- 5611] δῃα οἴ οὺ τυ δηασίβ6. 
Νον ἰἢ νὰ δϑϑίρῃῃ ἴο {Π158 15].δηαὰ ἃ Ὀγεδαῖῃ ὑπμαῖ 15 
ΡΙΟΡογ ομδὶ ἴο 105 Ἰδηρίῃ, δηᾶ 1 νὰ δαα ἐπεγεῖο ὑμε 
Ἔσρδῆβε οὗ με 8εὰ Ὀμεΐναεῃ ἰΐ δηα [παϊΐϊδ, {Π6 βύτη 
ψου]α μὲ ἃ ἀἰδβίδησε οὗ ποὺ 1655 ὑῃδη ἴῃγες ὑμουβαπα 
βίδα! δ --- ἃ5 το ἢ ἃ5 ἴῃ6 αἰδίδμοα ἔτοσα πε Ῥογάδν οὗ 
ὑΠ6 ἱπῃαρϊϊοα νουἹα ἴο Μεογοῦ---ἰ δῦ 15, 16 ὕὉΠ)6 σᾶρ68 
οὗ [παϊὰ ἃγε ἴο τῖβε ορροβίϊε ἴο Μεγοῦ ; θυΐ Ὁ 15 Τῇ ογ6 
ΡΙδυβῖθ]ςῈ ἴο 5βεὺ ἀόνῃ 511} τόσα ἔπη γε ὑπουβαπα 
βίδαϊδ. 850 1 γοὺ Βῃου]αὰ δάα {πεβε ἴἤγεςε τπουβαπά 

1. Ἰγοϊδπά. 2 Οὐϑγΐοη. 
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ὁ Δηίμαχος μέχρι τῆς εἰς Βακτρίους καὶ Σογδι- 
ανοὺς ὑπερθέσεως, ἐκπέσοι ἂν πάντα ταῦτα τὰ 
ἔθνη τῆς οἰκουμένης καὶ τῆς εὐκράτου. τίς ἂν οὖν 
θαρρήσειε ταῦτα λέγειν, ἀκούων καὶ τῶν πάλαι 
καὶ τῶν νῦν τὴν εὐκρασίαν καὶ τὴν εὐκαρπίαν 
λεγόντων πρῶτον μὲν τὴν τῶν προσβόρρων 
3 “ δὲ Ἁ . 4 “4 εέ ’ὔ νΝ “Ὁ Ἰνδῶν, ἔπειτα δὲ καὶ τὴν ἐν τῇ Ὑρκανίᾳ καὶ τῇ 
᾿Αρίᾳ καὶ ἐφεξῆς τῇ τε Μαργιανῇ καὶ τῇ Βακ- 
τριανῇ; ἅπασαι γὰρ αὗται προσεχεῖς μέν εἰσι 

ζω ’ [2 ἴον ’ ῳ τῇ βορείῳ πλευρᾷ τοῦ Ταύρου καὶ ἥἧ γε Βακ- 
Ν ,ὔ ἴω 3 9 Ἁ [4 ᾽ὔ τριανὴ καὶ πλησιάξει τῇ εἰς Ἰνδοὺς ὑπερθέσει, 

τοσαύτῃ δ᾽ εὐδαιμονίᾳ κέχρηνται, ὥστε πάμπολύ 
τι ἀπέχειν τῆς ἀοικήτου. ἐν μέν γε τῇ Ὑρκανίᾳ 
τὴν ἄμπελον μετρητὴν οἴνου φέρειν φασί, τὴν 
δὲ συκῆν μεδίμνους ἑξήκοντα, τὸν δὲ σῖτον ἐκ 
τοῦ ἐκπεσόντος καρποῦ τῆς καλάμης πάλιν 

φύεσθαι, ἐν δὲ τοῖς δένδρεσι σμηνουργεῖσθαι 
καὶ τῶν φύλλων ἀπορρεῖν μέλι, ὅπερ γίνεσθαι 
μὲν καὶ τῆς Μηδίας ἐν τῇ Ματιανῇ καὶ τῆς 
3 ’ 3 [ [οὶ Ν᾽. “»“΄ 59 [,] Αρμενίας ἐν τῇ Σακασηνῇ καὶ τῇ ᾿Αραξηνῇ. 
᾽ 3 3 [ο Ν 3 9.9 3 ϑ᾿ ’ 

ἀλλ᾽ ἐνταῦθα μὲν οὐκ ἐπ᾽ ἴσης θαυμαστόν, 

εἴπερ εἰσὶ νοτιώτεραι τῆς Ὑρκανίας, καὶ εὐκρασίᾳ 
διαφέρουσαι τῆς ἄλλης χώρας" ἐκεῖ δὲ μᾶλλον. 
ἐν δὲ τῇ Μαργιανῇ τὸν πυθμένα φασὶν εὑρί- 
σκεσθαι τῆς ἀμπέλου πολλάκις δυεῖν ἀνδρῶν 
9 “ ’ Ν ’ ’ 

ὀργνιαῖς περιληπτόν, τὸν δὲ βότρυν δίπηχυν. 
’ὔ »᾿ ἣ 9 ’ 3 ’ὔ παραπλησίαν δὲ λέγουσι καὶ τὴν ᾿Αρίαν, εὐοινίᾳ 
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βἰδάϊα ἴο {πῸ ΓΠἰγῦγ ὑπουδαηα κἰδάϊα ψ  οἢ ΠὨοϊταδοῆι5 
δῖνεβ 85 ἴῃς αἰδίδησε ἴο ἔπ ρ888 ὑπαὶ 1θδᾶβ ονεὺ ἴο 
Βαούχίαπα δπᾶά. ϑοραϊαηα, ἴθ 41} μεθα ρθορὶθβ 
νοῦ [4}}] ουϊδβίάε ἴπ6 ἱπῃδθιϊεα νουὰ δηά {πὲ 
ἰθιηρογαῖΐθ Ζοθθ. ὙΠο, ργᾶγ, ψουἹϊά νεπΐυγε ἴο 
τηδίηΐαίη {Π|5, 6 ἢ6 ἤθαγθ δ οὗ βοῇ ἃποϊθπὶ 
8:ηα τη ΘΓ ἰἶχηθ5 [6]]Πὴρ ἀρουῦΐ ὑπ τη] α οἰ πηγαῖα δηά 
π6 ἐεγυ]γ, ἢτϑὺ οὗ Νουίμοση [ηα΄ὰ, ἀπ ὑῃθη οὗ 
Ηγτοδπία πα Ατῖα, ἃπα, παχὺ ἰῃ ογάεγ, οὗ Μαγρίδπα 
δα Βαοίχίδμπα ἢ ΕῸΓ, αἰ πουρὴ 411 ἔπεβθε οοπηὐγίθβ 
δ παχὺ ἴο π6 πουΐμεγη 846 οὗ ἴῃς Ταυγὰ5 δηρα, 
8 Πα δἰ πουρὴ Βαοίγίδμα, αὖ ἰεαβί, 1165 οἷοβα ἴο ἐῃ6 
Ῥ888 ὑπαὶ 6845 ονεῖῦ ἴο [παϊΐδ, 5}}}} {ΕΥ̓ Θπ͵ον βυς ἢ ἃ 
ὮΔΡΡΥ ἰοὺ ὑμαῖ ΠΟῪ τηυβὺ μὲ ἃ νῈΥῪ ἰοπρ ΨΥ οἵ 
ἔγοα ἴῃ 6 ὑπίηῃα 1 40]56 ρα οὗ [ἢ6 δα. ἴῃ 
ΗἩγτοδηΐα, αὖ ΔῺΥ ταΐθ, παν βδᾶνὺ ὑπαὶ {πε νἱῃς 
Ργοάτιοαβ πα πηεΐγεϊαβ ᾿ οὗ ψίημθ, [86 ἤρ-ἴγεε 5ἰχῖν 
τη αϊτηπὶ 3 οὗ ἢρδβ, ἴῃς ψῇῃθαῦ στονβ ἀραὶπ ἕτοιμη {Π6 
νγαβϑὶα 5666 οὗ [Π6 50 }016-ἢς]α, 665 πᾶνὸ ὑποῖν ἢϊνοϑβ 
ἴῃ ὅΠ6 ἴγϑθβ, δη ΠΟΠΟΥ αἀτίρβ ἔοσα ὑπε Ἰθᾶναβ; δηὰ 
118 15 4150 ἔσῃ οὗ Μαϊίδηδ, ἃ ργονίπος οἵ Μεαϊα, 
δΔηα οὗ βδοἼοᾶβθηῃβ δῃᾶ οὗ Αστάχϑῃρ, αἰβ γι οῖβ οὗ Αὐτηθηΐδ. 
Βυΐ ἴῃ πε οἀδε οὗ ἰῃς Ἰαύνεν αἰβιγιοῖβ ὑΠ18 18. ποῖ 
ΘαυΔ}}Υ διμδζίηρ, ἰἔ Ὁ »͵]κ ἔτὰς ὑπᾶὺ ἴδ Ὺ 116 ἔα ΠΕ 
ΒΟ ὑπᾶη Ηγτοδηΐα, ἃπα ἀγα βουνοῦ ἴο ἴΠ6 ταϑὺ 
οὗ ἴΠ6 σουπίτυ ἰπ ταὶ] άποβ8 οὗ οἸϊτηδῖα ; Ραΐ ἱπ {πε 
6486 οὗ Ηγτοδπία 1 5 ΠΟΓῈ δηηαζίησ,. Απᾶ ἰῃ Μδ:- 
δίδμπα, ΤΠΕΥ 58Υ, ἰὐ 15 οἴαπίπλθβ ἔοαπα [Πδὺ {π6 ὑγαηκΚ 
οὗ [ῃς6 ρσταρα-νπα δὴ 6 δῃηοίγοϊθα ΟὨΪΥ ΡΥ {πε 
ουϊδιγοαῖςῃοα δττη5 οὗ ὕνο τῆθῃ, δπα [ῃδὺ ἴῃ6 οἸυδἴεῦ 
οὗἨ ργάρθβ ἰβ ὕὑνψο οὐρὶϊ5 ἸΙοηρ. Απα ἔμεν 880 ὑδμαῖ 
Αὐίδ α͵580 15 βίτω:)ν, μυΐ ὑπαῦ [Ὁ ἀνε Ἔχοοὶβ ἴῃ σοοά 

1.Α 1016 1688 ὑΒβδῃ πὶπθ Ζ8]1οπΒ. 
32 ΠῚ 6 ηιεαῖηιηιιδ τσαϑ ἀουῦ 8. Ὀ08}6] δηᾶ 8. 4}. 

273 
ΨΟΙ, 1. Τ 



ΞΤΕΑΒΟ 

δὲ καὶ ὑπερβάλλειν, ἐν ἡ γε καὶ εἰς τριγονίαν ἷ 
παραμένειν ἐν ἀπιττώτοις ἄγγεσι τὸν οἶνον" 

᾿ ,» . δ ᾿ δ Ν 
πάμφορον δ εἶναι καὶ τὴν Βακτριανὴν πλὴν 

᾽ὔ ’ὔ ) ᾽ὔ ’ ἐλαίου, πλησίον τῇ ᾿Αρίᾳ παρακειμένην. 
15. Εἰ δὲ καὶ ψυχρὰ μέρη τῶν τόπων τούτων 

ἐστίν, ὅσα ὑψηλὰ καὶ ὀρεινά, οὐδὲν δεῖ θαυμάζειν" 
καὶ γὰρ ἐν τοῖς μεσημβρινοῖς κλίμασι τὰ ὄρη 

3 “ [4 3 ’ ᾿ ψυχρά ἐστι, καὶ καθόλου τὰ μετέωρα ἐδάφη, κἂν 
πεδία ἧ. τῆς γοῦν Καππαδοκίας τὰ πρὸς τῷ 
Εὐξείνῳ πολὺ βορειότερά ἐστε τῶν πρὸς τῷ 
Ταύρῳ: ἀλλ᾽ ἡ μὲν Βαγαδαονία,Σ πεδίον ἐξαίσιον 
μεταξὺ πῖπτον τοῦ τε ᾿Αργαίου ὄρους καὶ τοῦ 
Ταύρου, σπάνιον εἴ πού τι τῶν καρπίμων δένδρων 
φύοι, καΐπερ νοτιώτερον τῆς Ποντικῆς θαλάττης 
σταδίοις τρισχιλίοις, τὰ δὲ τῆς Σινώπης προάστεια 
καὶ τῆς ᾿Αμισοῦ καὶ τῆς Φαναροίας τὸ πλέον 

, ἐλαιόφυτά ἐστι. καὶ τὸν Ὦξον δὲ τὸν ὁρίζοντα 
4 χ 3 δ᾿ [,. “Ὁ - ) 

τὴν Βακτριανὴν ἀπὸ τῆς Σογδιανῆς οὕτω φασὶν 
ΕΑ 4 [4 Α 3 Ν “ ς εὔπλουν εἶναι, ὥστε τὸν ᾿Ινδικὸν φόρτον ὑπερ- 

’ 3 3 ἃ ς 3 Ἁ φ ᾽ὔ κομισθέντα εἰς αὐτὸν ῥᾳδίως εἰς τὴν Ὑρκανίαν 
κατάγεσθαι καὶ τοὺς ἐφεξῆς τόπους μέχρι τοῦ 
Πόντου διὰ τῶν ποταμῶν. 

10. Τίν᾽ ἂν οὖν τοιαύτην εὕροις εὐδαιμονίαν 
περὶ Βορυσθένη καὶ τὴν Κελτικὴν τὴν παρω- 

Φφι Ψ » ’ Υ̓́ Ἁ κεανῖτιν, ὅπου μηδὲ φύεται ἄμπελος ἢ μὴ 
τελεσφορεῖ; ἐν δὲ τοῖς νοτιωτέροις τούτων καὶ 

1 πριγονίαν, Οονοῦ, ἴογΥ τριγένειαν ; ΒΟΓΩΔαδκΚὶΒ, ΟΔβοουΌϊ, 
ϑΡΡτονίῃρ. . 

Βαγαδαονία, (ῳΔδβαιῦοη, ἴον Βαγαδανία : (ὐταὶΒ [0] ον ; 
Ὗν. Μ. Ῥδιηβδαυ δρρσγονίηβ. 
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ΘΕΟΘΒΑΡΗΥ, 2. 1. 14-τό 

νἰπῖδρα, βίπος ὕμεγθ, αὖ 811 Ἔνεπῖβ, [ῃ6 ψὶπα δοΐυδ!ν 
ΚΚδθρ5 ἔου σε σεῃθυδυοηβ ἴῃ ὉΗΡΙῚ Το οΔ51κ5 ; δῃηὰ 
{πὲ Βεοίτίδηδ, ἴοο, ΟΝ 1165 οὴ ἴΠ6 Ρογᾶδυ οὗ Ατΐδ, 
Ργόάποοθβ δνουυτῃΐηρ ἐχοερὺ ο]ϊν6-Ο]}]. 

15. Βυϊ ἰξ 411 [ῃ6 ραγὺβ οἵ [ῃ686 γτερίοῃς ὑῃδὺ ἃγΓ6 
Πὶσῇ πᾶ τηουῃΐδίποιβ ἃγ6 α8ο οο]α, νγαὲ βῃου]α ποῖ 
6 διηδΖεᾶ: [Ὁ δνρῃ. ἴῃ 6 βουςῃοσῃ αἰ τυ 65 [ἢ 6 
τηουηΐϑίηβ ΔΙῸ (0]α, ἃΠα ἴῃ σοπμοῦαὶ 4}1 ὨΙρΉ-  γίηρ 
Ἰδηά5, ἄνθὴ ἢ ὕΠῸῪ θὲ ρμὶαΐδδυχ, ἂγαὲ οὉ]α. Αὐ δὴν 
Γαΐθ, ἰῃ Οδρρδαοοία {πε τερίοηβ παχὺ ἴο ὑῃε Επχίηθ 
ΔΥΘ Ἰρὰοἢ ἤλυθε που ἔπδη ὑμθοθα πεχὺ ἴο δε 
Ταυσι5; μυΐ Βαρδαδοῃίδ, δ ΘΠΟΥΤΩΟΙΒ Ρ] δίῃ νν ΒΙΟ ἢ [41]5 
μεύνεεη 6 Αὔρδοὺβ Μουπίδίη  δηπα ἴῃς Τδυγυβ 
ἤδηρα,. ΟὨΪΥ 8 αη γ (Ἰὖ ἀηγνῈγ6) ργοάποεβ ἔγυϊυ- 
ἴγχθθβϑ, δἰ ποιρῃ ἰδ 15 ἴῆγεθ ὑπουβᾶπα δἰδαϊα ἔλυε Σ 
βου ἢ ὑμδη ὑμθ Ῥοηΐϊς 868, ψ ῇθθαθ [6 ϑυΡυγ}}5 
οὗ ϑίπορε πα Αχηΐβδιιβ δῃὰ [6 σγεαΐε ρᾶτΐ οὗ 
Ρῃδηάσοθοᾶ ἃϊεὲ ρίίδηϊεσα ψιἢ οἰϊνε-ἴτεε8. Απμπὰ 
ἔαγίμον, ὑπεῈ Εἴνου Οχυβ, ψηϊοῇ αἰνίαε5 Βαοίγδηδ 
ἔτοσα ϑοραΐίδπα, ἰδ 80 δδβϑὶ]ὶγ πᾶνίραθ]ς, ΤΠΕΥ 58γ, [δῦ 
[Π6 [πα ΐδῃ τρογομδηα 856 ρῥδοῖκοα ονοσ πε τηουηΐδὶῃβ 
ἴο ἰὖ 15 δ 51}}γ ὑγουρσῃῦ ἄἀονῃ ἴο ὑπμεὸ Ηγτγοδηΐδη 8688, 
δα ῃδηςα, οὐ ἴῃς γἴνευβ, ἴο ὑπ βυσοθϑβῖνα ΓΕΡΊΟΙΒ 
βεγομπᾶ 85 ἔδν ἃ5 ἴῃς Ῥοηΐυ5.3 

1606. Νονν ψν βαῖ σοιρδγα}]α Ὀ] βϑίηρδ οὗ παίυσε οδῃ 
γου πα γτουπά ἀρουΐ πε Βογυβίμβθηββ οὐ ἰῃ ἴπε6 ρᾶχὺ 
οὗ (εἰ! τοα ὑπαὶ 1165. οὰ ὑπ οσθδᾶῃ, θα ἴῃς ργὰρα 
Εἰἴπον ἀοε65 ποῦ ρύον δἷ 81], ΟΥΓὁΎ εἶδε ἀοεδβ ποῦ Ὀθδγ 

. ἔυϊ δ) ἴη {δ6 τοόγὸ βουΐϊμούη ἀϊϑιγιοῖβ οὐ [Π656 

1 Τὴ Οδρρϑδάοοϊα ; πον Μῦ. Εἰ γα 7188. 
2 Αοροογάϊηρς ὕἤο ὑμῖ8β 5βίδύθιηθῃῦ Ὅἢῃ6 ΟὌχὰβ, νυ ΐοῦ ποΟΥν 

Θηιρύϊοβ πο ὕ6 Αγὰὶ 1|κ8, ἤονγθα ἰπΐο ὕῃθ Οδβρίδῃ 88. 
ΤΒΘηοΘ, ὈγῪ ὑμ6 Κα δηὰ οὔδμον γίνϑυβ, 6 τῃϑγοβδηα βο γ88 
οδΥγΙΘα ὕο νγοβύθγῃ ροϊηῦϑ. 86 1]. 7. 8. 
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ἐπιθαλαττιδίοις ' καὶ τοῖς κατὰ Βόσπορον τελεσ- 
φορεῖ, ἐν μικροκαρπίᾳ δέ, καὶ τοῦ χειμῶνος 
κατορύττεται. οἱ δὲ πάγοι παρ᾽ αὐτοῖς τοιοῦτοί 
τινές εἰσιν ἐπὶ τῷ στόματι τῆς λίμνης τῆς Μαιώ- 
τίδος, ὥστ᾽ ἐν χωρίῳ, ἐν ᾧ χειμῶνος ὁ τοῦ 
Μιθριδάτον στρατηγὸς ἐνίκησε τοὺς βαρβάρους 
ἱππομαχῶν ἐπὶ τῷ πάγῳ, τοὺς αὐτοὺς κατα- 
ναυμαχῆσαι θέρους, λυθέντος τοῦ πάγου. ὁ δ᾽ 
᾿Ερατοσθένης καὶ τοὐπίγραμμα προφέρεται τὸ 
ἐν τῷ ᾿Ασκληπιείῳ τῷ Παντικαπαιέων ἐπὶ τῇ 
ῥαγείσῃ χαλκῇ ὑδρίᾳ διὰ τὸν πάγον' 

εἴ τις ἄρ᾽ ἀνθρώπων μὴ πείθεται οἷα παρ᾽ ἡμῖν 
γίγνεται, εἰς τήνδε γνώτω ἰδὼν ὑδρίαν" 

ἣν οὐχ ὡς ἀνάθημα θεοῦ καλόν, ἀλλ᾽ ἐπίδειγμα 
χειμῶνος μεγάλου θῆχ᾽ ἱερεὺς Στρατίος. 

[ὰ Φ 3 “ . ,ὔ Ν 2 ὅπου οὖν οὐδὲ τοῖς ἐν Βοσπόρῳ συγκριτέον τὰ ἐν 
ΝᾺ Ὁ ᾽ 3 3 50 Ν [Α] 3 

τοῖς διαριθμηθεῖσι τόποις, ἀλλ᾽’ οὐδὲ τοῖς ἐν 
᾿Αμισῷ καὶ Σινώπῃ (καὶ γὰρ ἐκείνων εὐκρατοτέ- 

Ν “Ὁ γλ» .,͵ι 4ᾳ( ’ ρους ἂν εἴποι τις), σχολῇ γ᾽ ἂν παραβάλλοιντο 
τοῖς κατὰ Βορυσθένη καὶ τοῖς ἐσχάτοις Κελτοῖς. 
μόλις γὰρ ἂν ταὐτοκλινεῖς εἶεν τοῖς κατ᾽ ᾿Αμισὸν 
καὶ Σινώπην καὶ Βυζάντιον καὶ Μασσαλίαν, οἱ 

» ’ ἴω ἴον ς ’ 

τοῦ Βορυσθένους καὶ τῶν Κελτῶν ὡμολόγηνται 
νοτιώτεροι σταδίοις τρισχιλίοις καὶ ἑπτακοσίοις. 

1 ἐπιθαλαττιδίοις, ΕὙΪΘαἀοΙΔΠηη, ῸΓ ἐπιθαλαττίοις ΟΥ ἐπι- 
θαλαττιαίοις ; Μοΐποῖο [ο] νην ; Κτυδηον, Ὁ. Μά]|6ν, 8Ὁ- 
Ῥτγονίηρ. 2 Στρατίος, Μεϊποῖϊτο, ἔογν Στράτιος. 
-- 

1 Τμδῦ 18, ὕο ζϑϑρ ὑβϑιῃ ἔγοῃ ἔγθοζίηρ.  ὅ,66 7. 8. 18. 
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οουηὗγ65, θοΐῃ οἱ {πεῸ Μοαϊξουγδηθδη 868 δηᾶ ἰπ ἐμὲ 
Γορίοηβ δρουῦ ἴῃς Βοβρογαβ, ἔῃ6 νίπε ἄοθβ ὕδὰγ ἔγυϊῃ, 
Ὀυΐ ὑπ6 ργᾶρεβ ἃΓῈ 51η8]}, δηα {ΠεῸ νἱπὲϑ ἂῦα βμυγίεα 
ἀυτγίηρ ἴΠ6 ψὶηΐεν.: Τῆς ἔγοθίϑ δὰ 80 βθνϑσα αὖ ἴΠ6 
τουτῃ οὗ [ΔΚ Μαβροίβ ὑπαὺ, ἂ ἃ οαγίδίῃ βϑροῦ ψΏΘΊα, 
ἴῃ νην ὑΐπιθ, ΜΙ ΗνΙἀδίθβθ᾽ ρθη γᾺ] οοπαυογεα {6 
θαΥραΥ Δ 8 ἱπ ἃ ΘΆΝΔΙΤΥῪ δηραροιηθηῦ ἔουρσηῦ οα {πα 
ἴοθ, ἢ δεσγνδγαβ, ἴῃ βυσοῦ ἔἶΐτηθ, ἤθη πὸ ἴσα 
δα τηο]ῖςα, ἀείδαϊοα ἴΠ6 βαπηα λα θα δ 5 ἰῃ ἃ πᾶνὰ] 
εηραρετηθηῖΣ Απα Εγαϊοβῦεποϑ ὈΣπρ5 ον αγά, ͵ 8ο, 
πε [Ὀ]ονίηρ ερίρστατα ἔγοσα πε ἴερ]ς οὗ Αβοϊερὶιβ 
αὖ Ῥαῃυοαρδθῦτα,8 ν ὨΙοἢ νγὰ5 ᾿πϑουϊ θα οἡ {Π6 ὈΤΟΠ ΖΕ 
νγαῦοτ- 787 {πᾶὺ δα θδαπ Ὀυγδῦ Ὀγ ἐγεεζίηρ : “1 δὴν 
ΤΏΔΠ ἰδ ἱπογ ]ο 8 ἰῃ ταρᾶτὰ ἴο δὶ ΠΔρΡρΘΠΒ5 ἴῃ ΟἿΥ 
σΟΙΠΕΥ, ἰοῦ Ὠΐτ ΙΟΟΚ αὖ ὑμ15 νγαΐθγ-ᾶῦ πα πον ἐπα 
ὑγαϊῃ ; ψῃΐοἢ, ποῦ δ8 ἃ ἴδὶν οἴετσίηρ υπΐο αοά μεϊ 
ἃ5 8η Ππϑ γαῖ! οὗ ΟΥ̓ βανθύθ ψὶηΐουβ, π85 ὕθθῇ 
αεαϊοαϊεα ᾿γ ϑ γαϊίαβ [Π6 ρῥγιθϑί" δίπος, ἐπεγεΐοσε, 
[πε οἰϊγηδῖίς οοπαϊ οΠ5 ἴῃ {ΠῸ Αϑβἰαῖίς τερίοῃβ ὑπαὶ 1 
ἴανε ἐπυτηδγαϊεα ἃ ποῦ ἴο θὲ οοτηραγεα ὄνθὴ ψ τῇ 
ἴποβα ἂαὖ ἴῃς Βοβρογυ8, πᾶν, ποῦ ὄνθὴ νἱΐῃ ὑΠοβα δὲ 
ΑχἸηΐδαβ δπα ϑίπορε (νῃ]ο ἢ ΡΙδοα8 οὔ6 ΨουΪα ο2]]} 
ΤΠ] ΘΓ ἴῃ οἰϊπηαῖα ἔΠδη ὑπ 6 ταρίοῃβ ἂὖ {16 ΒοΟΒρΟΡ 5), 
ὉΠοβε Αϑίαϊίο ἠερίοῃβ οουἹᾶ Βαγά]γ μὲ ὑβτονῃ οα ἴῃς 
ΒΔ 106 ῬΔΓ8116] ψ ἢ ὑΠο86 δρουΐ Βογγβϑίμεποβ δηαᾶ ψ ἢ 
{πΠ6 σουπέγυ οὗ {Π6 που πογητηοβῦ (6118. [ἢ ἔδοῦ, {Π|6 
Αϑίδῦίς ταρίοῃβ οου]Ἱᾶ μαγα]γ ΡῈ ἴῃ {πε βᾶτης ἰαϊϊτυᾶε 
85 πε γερίομβ δρουΐ ΑἸηΐϑυβ, ϑίπορε, Βυζαῃίλυτω, δηα 
Μαβ5118, σοῦ γα οοποδαβα ἴο ὲ ὑξπίγίγ-ϑενθῃ 
Βυπαγεα βἴδαϊα ἔδγίμεν βουϊῃ ὑπᾶπ {Π6 Βογυβῦμομθϑ 
δηα ἴῃς (εἰ 15. 

3 βύγδθο γοΐϑυβ ἴο Ὀαύ0168 ἔοι ρῃῦ οα ὕὉΠ6 δύγαϊὑ οὗ Ὑ θη 816, 
ΟΥ ογοῦ, ὈΥ Νεορίοϊθιηαβ, 088 σϑῆθσδὶ οὗ ΜιΙυγ ἀαύθα (ἢ 6 
Οτοδὺ (βαρατον). Οοτρδῖο 7. 8. 18. 

3 Νοὸν Κοχοῇ, δὖὺ ὑ896 ΕΝ οὗ ὑμα 868 οὗ Αζον. 
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17. Οἱ δέ γε περὶ Δηίμαχον τοῖς τρισμυρίοις 
Α , ν. . ᾽ὔ ᾿Ὶ 

ἐὰν προσλάβωσι τὸ ἐπὶ τὴν Ταπροβάνην καὶ τοὺς 
ὅρους τῆς διακεκαυμένης, οὗς οὐκ ἐλάττους τῶν 
τετρακισχιλίων θετέον, ἐκτοπιοῦσι τά τε Βάκτρα 
καὶ τὴν ᾿Αρίαν εἰς τοὺς ἀπέχοντας τύπους τῆς 
διακεκαυμένης σταδίους τρισμυρίους καὶ τετρακισ- 
χιλίους, ὅσους ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπὶ Βορυσθένη 
φησὶν εἶναι ὁ Ἵππαρχος. ἐκπεσοῦνται ἄρα εἰς 

Ἁ ’ φ , Ἁ ΄σ΄ὸ 

τοὺς βορειοτέρους τοῦ Βορυσθένους καὶ τῆς Κελ- 
τικῆς σταδίοις ὀκτακισχιλίοις καὶ ὀκτακοσίοις, 
ὅσοις νοτιώτερός ἐστιν ὁ ἰσημερινὸς τοῦ ὁρίζοντος 
κύκλου τὴν διακεκαυμένην καὶ τὴν εὔκρατον, 
ὅν φαμεν διὰ τῆς Κινναμωμοφόρου! μάλιστα 

’ ς “- ’ 2 ’ὔ , ξ΄“ γράφεσθαι. ἡμεῖς δέ γε ἐπεδείκνυμεν μέχρι τῆς 
Ἶ Ω , 2. » ΝΜ ὰ ς νκ Ἁ Κ 
ἐρνης μολις οἰκήσιμα ὄντα τὰ ὑπερ τὴν ἴΔελ- 

τικήν, ἅπερ οὐ πλείω τῶν πεντακισχιλίων ἐστίν" 
φ 3 3 ’ὔ ς ,ὔ Δ 31 9 

οὗτος δ᾽ ἀποφαίνει ὁ λόγος τῆς ᾿Ιέρνης ἔτι 
βορειότερον εἶναί τινα κύκλον οἰκήσιμον στα- 
δίοις τρισχιλίοις ὀκτακοσίοις. ἔσται δὲ Βάκτρα 
καὶ τοῦ στόματος τῆς Κασπίας θαλάττης, εἴτε 
Ὑρκανίας, πάμπολύ τι ἀρκτικώτερα, ὅπερ τοῦ 
μυχοῦ τῆς Κασπίας καὶ τῶν ᾿Αρμενιακῶν καὶ 
Μηδικῶν ὀρῶν διέχει περὶ ἑξακισχιλίους σταδίους, 
καὶ δοκεῖ αὐτῆς τῆς ὃ παραλίας μέχρι τῆς ᾿Ινδικῆς 
ἀρκτικώτερον εἶναι σημεῖον καὶ περίπλουν ἔχειν 

1 Ἰνδικῆς, Ὀδίογα μαλιστα, ἰΒ ἀϊδοαγάρα ΒΥ ὕπθ νϑγίουβ 
οἀϊύογβ. 

5 ἔσται, ἸΚΥΑΤΊΘΥ, ἴογ ἐστί ; ἘΟΥὈίρζον, Μοίμοϊκα., [ο]ονίης. 
8. αὐτῆς τῆς, Αατοβκυτγά, ἴογ τῆς αὐτῆς ; Μεοίπεκο, ΕὈΥΌΙρου, 
ΟΠ] ; [.. ΚΑΥ͂ΒΟΓ ΔΡρσονίην. 
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17. Νον ἢ Βθεϊδομ8 ἃπα ἢ 15 [Ὁ] Ονγοῦβ δά ἴο 
τε ὑπσὴγ ὑμουβδηα βἰδαΐα ἴῃ 6 αϊδίδπος ἴο Ταργορδηθ 
δῃά ἴο {Π6 Ὀουπάδνγυ οὗ Π6 τογτϊα Ζοῃθ, ψ ἢ τυϑὺ 
Ὀ6 ρυὺ δῦ ποὺ 1685 ὕμδῃ ἴουγ ὑπουβδηα βἰδαϊα," [Π6Ὺ 
1} τΠ8 Ὀ6 ρ]δοίῃρ θοῇ Βεαοῖτα πα Ασία οιυϊβὶ4ς 
186 ἱπῃαθίϊοα μου] ἱῃ ὑΠ6 τϑρίουβ ὑπμαῦ ἂγὲ ὑμίγὶγ- 
ἔουγ ὑμπουβαημα δἰδαϊα ἴγσοα ὑπθ ἰουυα Ζοπο---ἰμα 
ΠΌΤΟΥ οὗ 5ἰδαϊα ΗἸΡρδγοιυβ ρίνεβ 8ἃ5 [ῃς6 ἀϊβίδῃοθ 
ἔγοτα ὑῃ6 δαυδῖον ἴο ἴ[ῃ6 Βογγβίμεμθβ. Απα 80 Βδοῖγα 
δηα Ατίδ νν1}} 6 γον ουΐϑίάς ᾿πἴο {6 ταρίομβ ὑπαὶ 
δα εἰρῃϊ πουβδια εἰρη πυπάγεα 5ἰδαΐα ἔδυ μοῦ 
ΠΟΥ ὑπδηὴ ἴῃς Βογγβίμθηδβ δα (ἰδ 168 ---ἰἢ 6 Πυτη 6 Ὁ 
οὗ ϑἰδαϊα Ὀγ ψΐοἢ Π6 δαυδῖογ ἰ8 βου οὗἩἨ [Π6 οἶτο]6 
ἐμαὶ αἰνίαε6β. ὑπὸ ἴουτα ζοπα ἔγοα ἴῃς τεδιηρογαῖα ; 
δΔηα {18 οἶτο]α 6 880 18 ἀγάνῃ, 'ἢ ἃ Κ,ΘΠΘΙΆ] ΨΑΥ, 
ΓΠγουρἢ ἴπ6 ΟἸΠΗδοη-Ῥγοἀποίπρ Οουμπῖτγ. Νον 1 
ΤΥ 561 νγὰβ ροϊηθϊπρ ουὐὖὐ ὑμᾶῦ ἴῃς γτερίοηβ θεγοπά 
ΟεἸυίοα 48 ἴΥ δ5 [εοαὖὐμβ ΨΘΓΘ ΒΟ ΓΟΘΙΥ ΠΑΡ  40]6, ἀπά 
ὑπαὶ {}}18 αἰδίδμοθ 15 ποῦ τχοσα ἴδῃ ἔνα ὑπουβαπά 
βἰδαΐδ 3; Ὀυὺ [ῃ]8 δυρυπηθηῦ οὗ [)εἴχηδοϊγ 60] γ68 
παὺ ὕῃεγα 18 ἃ ὨδΟΙ 8016 Ρᾶ18}16] οὗ Ἰαϊ τὰ 6 {γα 6 « 
ὑπουθαπα οεἰρσηῦ Ὠυπατοα βἰϑαΐα 5.1}}} ἔδυῦ μεσ πουῖῃ Ἀε τάπεηοθὶ ἘΠ 
ἴδῃ Ι͂εσπθ ' ΤὨυβ Βαοῖγα νν1}] 6 ἃ νΘΥῪ σΟμΒΙ ἀθΥΆ 0 ]6 
αἰδΐδηποα ἔδυ πον ποῖ ὑπδη ὄνεῃ ὑπ τπουτῃ οὗ {ΠῸ6 
Οδβρίδῃ (οΥ ΗἩγγοδπίδη) 868 ; δῃᾶ [5 του! 8. 18 
δρουΐ 5χ ἐβπουβδῃα βἰδαΐα αἰβδίδηϊ ἔγοιη ἴΠ6 ἱητηοϑῖ 
Ραγὶ οὗ {πε (δβρίδῃ 868 δπα ἴτοιη ἴῃς Αὐτηθηΐδη 8πα 
Μεάϊδηῃ τηουηΐαίϊηβ (Δ πα ἰδ βϑεϑὴβ ἴο θὲ ἃ ἵΠΟΓ6 
ΠοΥ ΠΟΥ ρῥοϊπῦ ἴΠπδῃ ἴῃς οοϑδὺ- πη 6 ἰἴβ6 ] ἢ ὑπαὺ γὰπ5 
δ ηοε ἴο [παϊΐὰ; δηα ἴο ΟΥ̓ῈΓ ἃ ργδοῦοδθ]α γουΐα οὗ 

1 Τὴ 814 Βίγαθο βαϊα “" ποῦ 1688 ὕβδη 8,000 βίδαϊδ.᾽" 
3818 
8. δίγβθο ὑπουρὶ ὑμδὺ ὑμ6 Οδδβρίδη ὅδθα ορθηθα ἰηΐο “" [9 

ΠΟΡΙΒΘΓΗ 868. 
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ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς δυνατόν, ὥς φησιν ὁ τῶν τόπων 
ἡγησάμενος τούτων Ἰ]Πατροκλῆς. ἔτι τοίνυν ἡ 
Βακτριανὴ χίλια στάδια ἐπὶ τὴν ἄρκτον ἐκτεί- 
νεται" τὰ δὲ τῶν Σκυθῶν ἔθνη ! πολὺ μείξω ταύ- 
τῆς ἐπέκεινα χώραν νέμεται, καὶ τελευτᾷ πρὸς 
τὴν βόρειον θάλατταν, νομαδικῶς μέν, ζῶντα δ᾽ 
ὅμως. πῶς οὖν, εἴπερ καὶ αὐτὰ τὰ Βάκτρα ἤδη τῆς 
οἰκουμένης ἐκπίπτει, εἴη ἂν τὸ διάστημα τοῦτο ἀπὸ 
τοῦ Καυκάσου μέχρι τῆς βορείας θαλάττης τῇ 
διὰ Βάκτρων ὀλίγῳ πλειόνων ἢ τετρακισχιλίων; 
ταῦτα δὴ προστεθέντα τῷ ἀπὸ τῆς Ἰέρνης ἐπὶ 
τὰ βόρεια σταδιασμῷ ποιεῖ τὸ πᾶν διὰ τῆς ἀοική- 
του διάστημα ἐπὶ τοῦ διὰ τῆς ᾿Ιέρνης σταδιασμοῦ 
σταδίων ἑπτακισχιλίων καὶ ὀκτακοσίων" εἰ δὲ 
ἐάσειέ τις τοὺς τετρακισχιλίους σταδίους, αὐτά 
γε τὰ πρὸς τῷ Καυκάσῳ. μέρη τῆς Βακτριανῆς 
ἔσται βορειότερα τῆς ᾿Ιέρνης σταδίοις τρισχιλίοις 
καὶ ὀκτακοσίοις, τῆς δὲ Κελτικῆς καὶ τοῦ Βορυ- 
σθένους ὀκτακισχιλίοις καὶ ὀκτακοσίοις. 

18. Φησὶ δέ γε ὁ Ἵππαρχος κατὰ τὸν Βορυσθένη 
καὶ τὴν Κελτικὴν ἐν ὅλαις ταῖς θεριναῖς νυξὶ 
παραυγάξεσθαι τὸ φῶς τοῦ ἡλίου περιϊστάμενον 
ἀπὸ τῆς δύσεως ἐπὶ τὴν ἀνατολήν, ταῖς δὲ 

2 ἔθνη, ἸτδΙΏΘΡ βυρροδίθβ, δἔζονυ Σκυθῶν ; Μοίποῖο [0] ον. 

1 ΤΏδῦ ἰβ, Ὀονομά ὑπ του οὗ ὑμο Οδδβρίδηῃ ἰπύο ὑῃ6 
ἘΠῚ δΡϊ ρα τοῦ]. ΤἈΐβ ΒΟΪ6 δυρυαμηθηῦ δραϊηδϑὺ Ποϊϑοῖ5 
δη4 ἢϊ8 ΒΟ6ἢ0Ο] ἰΒ8 ἃ γεαποίίο αα αδοιγάλιηι. 

3 Απᾶ δυ8, δοοογαΐηρ ἴο ϑίγδθο, ὕΠ Ὺ ΓΘΔΙΪῪ ΓΟΔΟΝ ΠΟ 
ἴδυῦπον, ΔΌΡγοχιτηδύοὶγ, ὑμδη ὑμθ που οὐ ὑπ Οδϑρίδῃ. 
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ΟΘΕΟΟΒΑΡΗΐΥ, 4. :. 1τη--ἰ8 

οἰγουχτη πανὶ ραίίοῃ ἔγοι [π618, Δοοογαϊηρ ἴο Ῥαΐγοςο]ββ, 
γ0 ννγᾶ8 ὁ06 φΌΨΘΙΠΟΥΣ Οὗ [686 στϑρίομβϑ). ἀσοογτά- 
ἵηρὶν, Βαοίγίδμα βιγαίομθβ ουῦ 501} ἔαγίμου Σ ῸΓ ἃ 
ὑπουδβδπα 5ἴδαϊα ονναταὰ {6 πουῖῃ. Βαΐϊ της Θογυ ἴδῃ ἢ 
ὑγῖ}06 58 ἱπηδοΐῃ ἃ τυ ἢ ἸΡροῚ οουηΐγυ ἴΠδη Βαοϊγίδηδ, 
ΟὨ Ῥεγομά ἰΐ, ἀπά ὑπεν επᾶ δ ὑμῈ πουΐμοσῃ 5683: 
ψῃο, ὑμουρὴ [Ὁ θῈ ἃ5 Ὠοιηϑαδβ, 5{1}} τηδῆασα ἴο ἰΐνϑ. 
Ηον, ἴδεθη, 1:ὖ ὄνθη Βαοῖγα 1:56] 185. πον ἐῃγονῃ 
ουΐϑίάςε οὗὨ ὑμ6 ᾿πῃδρὶϊοα ψοῦ]ά, οουὐ]Ἱά {Π||5 αἀἰδίδπος 
ἴγογη ὑπ6 (δυοᾶϑιβ ἃρ ἴο ἴΠπε6 πουξῃογῃ 868, τηθαϑυγοα 
οἢ {πε τηϑυ ἴδῃ πὸ ὉΠγουρΡἢ Βδοῖτα, Ὀ6 5] συν 
ΙΏΟΓΟ ὑπ 8η ἔουγ ἐπουβδπα βἰδαϊα 8} [Ὁ {Π686 βἰδαΐδ, 
ἴπ6η, "»Ὲ δαἀβδα ἴο ες βἰδαϊδ- γεοϊκοηΐηρ ἔγοση [ΘΥῚ 6 
ἴο {π6 ποιοῖ ταρίομβ,, ὑῃ6 Ὺ τδκα [ῃ6 ἰοῖδ] 
αἰδίδῃος ἐπγουρ [86 ἀπ Δ} 840]6 ταρίομ, οα ὑπ 6 
βίδα ϊδ- θοκοηΐηρ τάδ {Πγοὰρἢ [ΘΓ 6, αν ὴ ὑπουβδηα 
εἰρῃῦ Ὠυπαγοα 6ἴδαϊ4Δ. Βαΐ 1 ομς βῃου]ᾶ ᾿ἰδθᾶνα ουὐἵ 
1Πη6 ἔουγ ἐπουβαηα βἴδαϊα, αἴ Ἰδαϑδὺ ἴἢ6 νεΥῪ ρᾶγίβ οὗ 
Βδοϊγίδηα ὑπαῦ ἃγαὸ παχὺ ἴο 6 (δυοσδβὰβ ὃ ψ}}} θἊ 
ἔαυτ εν ποῦ ἔπδη ΙΘΥπα ὈΥ ἴῆγες ὑπουβαπα εἰσὶ 
Ὠυπαγροα δἰδαϊΐα, ἀπά ἔαγί ον ποῖ ὑμδη (δ! ο8 δπά 
[ῃ6 Βονγβίμεπθβ Ὀγ εἰρῃν ὑπουβαπά εἰρξ Πυπαγεθα 
β'ϑα δ. 

18.6 ΗἹρρδγοῆιυιβ βᾶγ8, δ 41} ενθηΐβ, ὑπαὺ αὖ πε 
Βογγβύμθπθ δηπα (ε]ϊίοα, ᾿πστουρσῃουῦ τΠ6 πίρηβ ἴῃ 
ΒΌΤΩΤΘΓ-ἤτηθ, [ἢ6 ἸΙριῦ οὗ {ῃ6 βη 8}}}π658 ἀΐτη]ν, 
τηονἱπρ τουπα το ἴΠ6 τεϑὺ ἴο 6 δαβὶ, δᾶ δἱ 

8 ΤΊιο ἤρσυγο οὗ 4,000 5. αυούδα ἔτοιῃ Ποϊηδοιυβ δηα ἢΪ8 
ΒΟοῆοο]. ϑίγαθο οοηὐιηιοθ ἴο τηϑϑῦ ὕπθη Ὁροὰ ὑμϑὶν Οὐ 
τουπα νἱῸ} ἷΒβ ἑδνουγιθ ἕογιη οὗ δυσυπιϑηῦ. 

4 Τδιῦ 18, ὕ8ο 83,800 βἰδάϊα δον 6- τη ]Ἱοη θά. 
ὅ ρσπορ, ποῦ ὑπὸ Ατγιηθηΐδῃ Οδυοαθυβ. Τῆ6 τῃουπηύδὶ 8 

ἔγοιη Ατίϑηδ Οἢ ὝΘΥΘ 8150 οδ] ] δα Οδιιοδϑηβ (11. 8. 1.). 
ὁ Τὴ οοπηθοίϊἮοη ὙἹῸ 118 ῬδγδρυδΡρἢ, γοδα 2. ὅ, 834-48. 

βύχϑο πα 8 δῃοῦμοσ “ΔΒ γα ιν ᾿ (οΘΟΙΏΡΑΓΘ ὃ 12). 
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, [α] Ἅ ἴα. χειμεριναῖς τροπαῖς τὸ πλεῖστον μετεωρίζεσθαι 
τὸν ἥλιον ἐπὶ πήχεις ἐννέα ἐν δὲ τοῖς ἀπέχουσι 

δι ’ὔ ς ’ὔ ’ 
τῆς Μασσαλίας ἑξακισχιλίοις καὶ τριακοσίοις 

ἃ 3 “Ὁ Ν μ Ἁ φ ᾽ 3 Ν (οὺς ἐκεῖνος μὲν ἔτι Κελτοὺς ὑπολαμβάνει, ἐγὼ 
δ᾽ οἶμαι Βρεττανοὺς εἶναι, βορειοτέρους τῆς Κελ- 
τικῆς σταδίοις δισχιλίοις πεντακοσίοις) πολὺ 
μᾶλλον τοῦτο συμβαίνειν: ἐν δὲ ταῖς χειμε- 
ριναῖς ἡμέραις ὁ ἥλιος μετεωρίζεται πήχεις ἕξ, 
τέτταρας δ᾽ ἐν τοῖς ἀπέχουσι Μασσαλίας ἐνα- 
κισχιλίους σταδίους καὶ ἑκατόν, ἐλάττους δὲ 
τῶν τριῶν ἐν τοῖς ἐπέκεινα, οἵ 5 κατὰ τὸν ἡμέτερον 
λόγον πολὺ ἂν εἶεν ἀρκτικώτεροι τῆς ᾿᾽ἸἸέρνης. 

Φ δὲ ΤΠ “ ’ ὰ Ν ’ 8 ,“᾿ οὗτος δὲ Πυθέᾳ πιστεύων κατὰ τὰ νοτιώτερα ὃ τῆς 
κι 7 ’ ’ὔ 

Βρεττανικῆς τὴν οἴκησιν ταύτην τίθησι, καί φησιν 

εἶναι τὴν μακροτάτην ἐνταῦθα ἡμέραν ὡρῶν 
ἰσημερινῶν δέκα ἐννέα, ὀκτωκαίδεκα δέ, ὅπου 

’ ἐφ ᾽ 7 . τέτταρας ὁ ἥλιος μετεωρίζεται πήχεις" οὕς φησιν 
ἀπέχειν τῆς Μασσαλίας ἐννακισχιλίους καὶ ἑκα- 
τὸν σταδίους. ὥσθ᾽ οἱ νοτιώτατοι τῶν Βρεττανῶν 
βορειότεροι τούτων εἰσίν. ἤτοι οὖν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ 

1 ἐνακισχιλίους, Μοίποϊο, ἴοῦς ἐννακισχιλίους; Α. Φδοοδ 
ΔΡΡγονίῃρ. 

καί, ῬΘΏΖ6Ι ἀο]οίοθθ, Ὀθίογο κατά; )ὺὰ ΤΏΘΙ1], ατοκίταγά, 
Μοίηθῖκο, ΒΕ Ρῖρον, Ταγάϊθα, ἔο] ον. 

8 νοτιώτερα, ἃ8 Α. Φδοο.0 Ῥγονββ, τηυβῦ ηοῦ Ὀ6 ομδηρϑᾶ ἴο 
ἀρκτικώτερα (88 ἢδΔΒ Ὀ6Θη ἄοῃθ βῖηοθ κυ ΤῊΘ1}᾽ 5 ὑ1 16), βίποθ ὑμ8 
δΥσατηθηῦ 18 ΓΙ ΘΟΓΟΌΒΙΥ οογγθοῦ δπαᾶ ἴῃ Ἰκθορίηρ νι οἱ νοτιώ- 
τατοι τῶν Βρεττανῶν ὈδΪον. Τ.. α. ΤΌΟΪΚΟΥ δβυρροβύβ τἀνώτερα. 

1 ΤῊΘ δϑύγοπουηϊοδὶ οὐ ἱῦ ννὰ8 ὕγγο ἄθρυθϑβ. 
5. Αὐ 6,800 βἴδαϊα πογύῃ οὗ Μδγυβϑὶ ]65. 
5. “718 ᾿ἱπμδο θα οοπηύτυ " οὗ ΗΪΡΡδΕΟΝ ΙΒ. ταθδὴθ ὑμ6 
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1η6 ψ ΠΐΕΥ 50 βίίοα [6 ϑ}) δϑοθηαᾶβ αὖ τηοϑὺ ΟἿΪΥῪ 
πἷπα οὐδ ὴϊ8 ἢ: Ὀαΐ ὑπᾶὺ διηοπρ [ῃ6 ρδορὶῈὲ ψγῇο δ 
δἷὶχ ὑμπουβαῃα ἰἤγεα ἢυπαάτεα »5ἴδαΐϊα αἰδίαηῦ ἔγουη 
Μδβ511ἃ (ῬΡ ορ]Ὲ ψῇο ᾿νε ὕνγο ὑπουβαπᾶ ἔνε Ὠυπάτοα 
ϑύδαϊδ βουΐῃ οὔ (δ ἶσα, ννοτῃ ΗἸρΡρδγοῆιυβ ἀϑϑύσηθϑ 501}} 
ἴο Ὀ6 (ε]ῖ5, ὑπουρῇ 1 {πῖπκ ἴπῈγ ἅτ Βυϊομβ8) {15 
ΡΒΘΠΟΙΆΘΠΟΏ ἰδ ΤΟ ΙΠΟΥῈ ΙΩΔΙΚΕα : δΠ4 οὐ {ῃ6 
νυἱηΐον ἀἂγε ΕΓ 5 0ΠῃΠ6 5} Ἀβοο πα 5. ΟἿ]Ὺ 5ἰχ σου ΐϑ, 
Πα ΟὨ]Ὺ ἔουΓ οὐ 105 διηοηρ ἴῃ 6 ΡΘΟρΡΙΪῈ ψ}Ὸ ἅγα ἀἰβίδηϊ 
ἔγοια Μδ85511164 πἶθθ ὑπουθαηα ὁπ ᾿υπᾶατοα εἰδαϊᾶ : 
Δα 1688 ὑπδη ἴτε ουδὲ ἃτηοπρ 6 ρθορὶθς ψῆο 
Ἰῖνε οὐ Ὀεγομα (νο, δοοογαΐηρ ἴο τῶν διρυτηθηῦΐ, 
νου α ΡῈ το Αγ ΟΡ πουῖῃ ὕπᾶὰ ἴεσπο). Βαῖ 
ΗΙΡΡδγύοῆαβ, ὑγυβῦηρ Ῥγίμεδαβ, ραΐϊθ Π15 ἱπῃδθιϊοα 
ΘΟ ἾΤΥ ἱπ ὑπε6 ταρίομβ ἰπαΐ ἅτε ἔδυ μον δουτῃ ἴηδη 
Βυιαΐη,8 ἃπα βὰν ὑπαῦ ἴῃ6 Ἰοηρεδῦ αἀΔὺ ὕπογα Πᾶ5 
πἰπεΐθεη δαυϊποοῖαὶ Πουγβ,, Ραΐ {πᾶὶ ἴῃς Ἰοηραϑῖ 
ἀΑΥ 85 εἰρβίθεη Ποὺῦ5 ογα ἴπ6 δὰ Δϑο 8. ΟὨΪΥ 
ἔουγ οὐδ 15 ; δηά ἔΠ686 ρεορὶβ,ῦ 6 8808, ἅτε αἰδίδηϊ 
ἔγουῃ Μ48551}18 ηἷπο ὑ᾿πουϑδηα δηα ομα Ὠυπαγοα κ5ἰδαϊΐδᾶ : 
Δ ἤδποα {ἢδ6 τηοϑῦ βου Υ οὗ πε Βυϊζοῃβ δῖα 
ΙΏΟΥῈ ποθοῦν ἴμδη ἴπθθ6 ρβεορὶθ. Ἂοοογαϊηργν, 

σουηῦγυ ὑμδῦ 15 Ὀογοπάᾶ 9,100 πύδαϊα που οὗ Μδυβθ111.65. Τὸ 
δύγαθο, ὑ818 ΘΟ ΠΥΥ 15 Ἀπ ΠδὈϊ θα, 

4 ΤῊ βο]8. ἀδν 15 ποῦ οοηθϑύδηῦ ; δη4 50 Π6 δηοιθηΐβ, ὑϑιην 
ἀοροπάθηῦ ἀροὴ ὑἢθ 5ιη-αϊμ], ὑοοῖς δὲ. ἃ απὶῦ 6 ΠΟῺῸΤ 
οοῃηραυύοα δῦ ὕμθ ὑϊτηθ οὗ δὴ δαυΐποχ, Ἠθποθ “ Θαᾳυϊποοῦϊαὶ 
ΒουΓ ᾿᾿΄---ὦ ὕἤδγῃι ηοῦ υ86α 1 που δΒγΓΟΠΟΠΊΥ. 

δ Τηδῦ 18, δῦ 9,100 βίδαϊα πουῦὺὶ οὗ Μδυβθὶ]]θθ. ΒΥ οοτ- 
ΔΥΪΩΡ ὑΠ18 δηα οὔ Ῥδββᾶζοθ ἴῃ ϑσδρο σὸ πα ὑμιδῦ 

Ἡτρπ ιύμαι ἀαῖα ψγ6γθ: Βογυβύμθῃθ, 9 οὐδὶΐβ, 16 ΠΟουΓΒ  ; 
6,300 Ββίδαϊα πουῦῃ οὗ Βυζδαηύϊαη (οῦ Μάδγβθ1}1]68, Ὑ ] ἢ 
ΗΙΡΡΑγομὰβ Ρῥ]δοθᾶ 1 6 βδηθ ἰαύ ὑπἂθ 88 ΒυζΖϑῃῦΠη)), 
6 ουδὶΐβ, 17 Ὠουγβ; 9,100 πΒβἰδαϊα ποῦ οἱὗὐ Βυζδηῦϊιπ, (ΟΣ 
ΜάδΡΕΘ111685), 4 οὐἱΐΒ, 18 Ποιγβ ; ὕΠ6 “ἸΠΔΡΙὑΘα ΘΟΥΠΙΓΥ ᾽ἢ Οἢ 
Ὀογοηά, 1688 ὑμδη 8 οαδιΐθ, 19 ὨΟΏΓΒ. 
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παραλλήλου εἰσὶ τοῖς πρὸς τῷ Καυκάσῳ Βακ- 
τρίοις ἢ ἐπί τινος πλησιάζοντος" εἴρηται γὰρ ὅτε 

Ἁ 
κατὰ τοὺς περὶ Δηίμαχον συμβήσεται βορειο- 
τέρους εἶναι τῆς ᾿Ιέρνης τοὺς πρὸς τῷ Καυκάσῳ 

’ὔ 

Βακτρίους σταδίοις τρισχιλίοις ὀκτακοσίοις" προσ- 
’ Α ’ ζα. 3 Ν ’ . τεθέντων δὲ τούτων τοῖς ἀπὸ Μασσαλίας εἰς 

Ἰέρνην, γίνονται μύριοι δισχίλιοι πεντακόσιοι. 
τίς οὖν ἱστόρηκεν ἐν τοῖς ἐκεῖ τόποις, λέγω δὲ 
τοῖς περὶ Βάκτρα, τοῦτο τὸ μῆκος τῶν μεγίστων 
ς - Ἁ Ν ΝΜ “ ἐ- 7 Ν λ ἡμερῶν ἢ τὸ ἔξαρμα τοῦ ἡλίου τὸ κατὰ τὰς 
μεσουρανήσεις ἐν ταῖς χειμεριναῖς τροπαῖς; ὀφθαλ.- 
μοφανῆ γὰρ πάντα ταῦτα καὶ ἰδιώτῃ καὶ οὐ 
δεόμενα μαθηματικῆς σημειώσεως, ὥστε συνέ- 
γραψαν ἂν πολλοὶ καὶ τῶν παλαιῶν τῶν τὰ 
Περσικὰ ἱστορούντων καὶ τῶν ὕστερον μέχρι καὶ 
εἰς ἡμᾶς. πῶς δ᾽ ἂν ἡ λεχθεῖσα εὐδαιμονία τῶν 

“ - κι 

τόπων ὡμολογεῖτο " τοῖς τοιούτοις ἐν τῷ οὐρανῷ 
φαινομένοις ; ἐκ δὲ τῶν εἰρημένων δῆλον, ὡς καὶ 

“ 3 ’ Ν Ἁ 3 Ι ς 2 σοφῶς ἀντιλέγει πρὸς τὴν ἀπόδειξιν, ὡς ἰσο- 
δυναμούντων τῶν ζητουμένων λαμβάνοντος πρὸς 
τὸ ἀποδεῖξαι τὸ ζητούμενον. 

19. Πάλιν δ᾽ ἐκείνου τὸν Δηίμαχον ἰδιώτην 
3 “ ’ Ἁ Ν “ ᾽ὔ ἐνδείξασθαι βουλομένου καὶ ἄπειρον τῶν τοιού- 

1. καί, ΟοΥαὶβ ἱπβοσίβ; ατοβκυγᾶ, Μοίηθκο, ΕΌγΡῖρον, Τὰνγ- 
ἄϊθα, ζο]]ονίην. 

2 ὡμολογεῖτο, Α. δοον, ἔογῦ ὡμολόγητο. 

1 ΟοΙρδγα 88 15-16. 3. 4 οὐδ, 18 ΠΟΌΓΕ, οὔα. 
ὃ ΤῊ ἔδ] δον ἴθ ὑμᾶὺ οὗ ““ Ῥερρίηρ ὑμ6 αποϑύϊοῃ ᾿" (ροέϊέϊο 

γ»γἱηορῖὴ. Ου {π6 αποϑύϊοη οὗ ὕδθ τιηοϑῦ πουύμϑεϊν Ἰαὐϊτ ἀθ 
οὗ ὑπ6 ᾿πῃδρί θα ψουῦ]ᾶ, ᾿ὐγαύοβύμθηθθ δπάὰ ΗΙρΡΡρδγομυϑ 80 
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ΟΘΕΟΟΒΑΡΗΐΥ, 2. τ. 1τ8--19 

ὙΠῈΥ ἃγὰ εἰῦθπευ οα ὅΠε6 βδῖηδ ρᾶγα}]6] ἂ5 ἴῃς Βαοίτγίδηβ 
ὑπαῦ ᾿νε ποὰῦ ἔπε (δυοᾶβιθ ΟΓΥ Οἢ 8οῖηθ ρϑγ8}]6] 
ΟΙοδα ἴο ἴδ; ἴογ, ἃ5 1 ἰᾶνε ἰαϊεα, δοοογαϊηρ ἴο 
Βεϊταδομιβ ἃπα ἢἷβ [Ὁ] Ονναῦβ ΟἿ γεϑυῦ ψ}}}} ὈΆ 
ὑμαῦ ἴῃς Βαοίγίδηβ ὑμαὺ ᾿νε ἤθὰῦ ὑῃ6 Οδασαβιθ ἀγα 
ΤΟΥ ΠΟΥΓΒΟΥΪγ ἔΠ8ῃ Ιοϑτπα ΟὈΥ ἴτας ᾿πουβδηα εἰρμῖ 
Πυπαγεοα 5ἰδαϊΐα; ἀηα 1 ἴῃθ8ε6 οἰδαϊα Ὀ6 δαάδρα ἴο 
ὕΠο56 ἔγοιη Μδ8551:}14 ἴο [Ι͂εῦῃϑ, νὰ σεὺ ὕψεϊνε ὑπουβαπᾶ 
ἢνε Ὠυπαγεοα 8ἴδΔα1Δ. Νονν ψὴοῸ ὰἃ5 Ἔνεὺ σερογιθα 
ἴῃ 686 γσερίουβ ([ τρϑᾶῃ {πε τερίομβ δρουῦ Βδοῖγα) 
ΒΌΘΝ ἃ Ἰεηρσὶῃ οὗ πὸ Ἰοηρεϑὺ ἀᾶγ8, ΟΥ Β0 ἢ ἃ τρο δ 
Βεῖρῃῦ οὗ [6 ϑὺῃ αὖ με νυ ]ηΐευ βοϊοτίο δ ὙΝΉΥ, 

. 8}} βδι6 ἢ ῥΒαποιλθηᾶ ἅτε οὐνίουβ ἴο πε εὐ Ἔνϑῃ 
ΟΥ̓ ἃ Ἰαγτωδὴ δηὰ 4Ἃ}ὸ ποῖ στεαυϊγα τηδὑποιηδίοαὶ) 
ποίδίϊοι ; 80 ἔμαΐ την τηθῃ, ὑοΐῃ οὗ [Π6 Θϑυγ 
νυ ειβ οὐ Ῥεγϑίδῃ ἢἰβίουυ δῃα οὗὨ ὑπεὶγ βισσββουβ 
οὐ ἄονῃῃ ἴὸ ΟΥ̓ ΟὟ {ΐηεθ5, οουἹα ἤᾶνα σοιηρ ] θα 
ὑε. Αραὶπ, ἢονν οοὐἹά ἴῃ6 δρονθ-ταθηἰομβα 1 
ὮΔΡΡΥ ἰοῦ οὗ ὑπδ86ὲ τερίομβ θῈ Ἵοοποραβα ἴο ἰῆοβε 
ΓΕΡΊΟΠΒ ὑμαὺ να ϑυο ἢ οα] εϑῦϊα] ρῃθπούηθηα 2 Απά 
580 το ψν δὶ 1 ἢᾶνε 5414 ἰὉ 18. οἰ δδὺ ον νΘΥῪ Ο] ν ΟΕ 
ΗἸΡρδγοειβ οοπίγδαϊοῖβ πε ἀειηοπδίταϊίοη οὗ Εγα- 
ἰοβύμθποθ οα ἴῃς στουπα ὑμαῖ [ἢς ]Ἰαὐζον (Δ ΠοῸρΡᾺ 
ὑπεὶν οὐ]εςοϊθ οὗὨἨ ἱπαυϊΥ δῖα ἱπ οβεοϊ δαυϊνα] θη) 
γ ΓῈ ἰακίηρ με ο]εοῦ οὗὨἨ ἱπαυΐγν ἴου ρτδηϊεα ἃ5 88 
814 ἴο Ηἷβ8 ἀεπιοπβίγαϊζἊ.οη ὑπογθοῦ! ὅ 

19. Απά 0, ἀρδῖπ, ψἤεγα Εἰγαϊοβι θηθ 5 ὑῖϑμ6 5. ἴο 
βῆον ὑπαὶ Πεϊμδοῆιβ 18. ἃ ἰαυτάϑη δηα ἱπεχρογίθποθα 

Ὀοΐῃ σψτοηρ ἴῃ ὑμαῦ ΠΟΥ Ὀ]δοθ ὑδε ΠἸπλϊῦ ὕοο ἔδι πουίῃ, βία ΡΟ 
ὉΒΙΠΚΒ. ΑἸοη ΟὗΠΟΣ ὑμίηρθ, ὕμ 6 Ὺ Ῥούῃ δβϑϑυϊηθ ἰῃ ὑμοὶν 
Τοοϊοηΐησβ ὑμδῦ ΜΆΡΒ611168 19 85 ἔα ποῦΐῃ 88 Βυζδηῦ τι 
(δίγσαδο ρ]δοοβ Μδγβθὶ]]θβ τη οἢ ἔδυύμον βουαΐ ἢ). Ηδθηοθ 86 
ἸΣΟΏ 68] γϑιηδῦῖ, ὑμδὺ ΟὨΪΥῪ Ὑ]ἢ ῬΟΟΓ στδοα οοι]Ἱᾶὰ ΗΙΡΡΘΓΟΒΙΙΒ 
τηϑοῦ ὕΠ6 ἀθηγοπδύγαϊίου οὗ Εγαϊοβυ θηθ ὈΥ δοοιβίηρ ἴπι οὗ 
Ῥορρίηρ ὕΠ6 αιοϑῦϊοι. 

2ὃς 



5ΤΈΆΑΒΟ 

των" οἴεσθαι γὰρ τὴν ᾿Ινδικὴν μεταξὺ κεῖσθαι τῆς 
τε φθινοπωρινῆς ἰσημερίας καὶ τῶν τροπῶν τῶν 
χειμερινῶν, Μεγασθένει τε ἀντιλέγειν φήσαντι ἐν 
τοῖς νοτίοις μέρεσι τῆς ᾿Ινδικῆς τάς τε ἄρκτους 
ἀποκρύπτεσθαι καὶ τὰς σκιὰς ἀντιπίπτειν! μηδέ- 
τερον γὰρ τούτων μηδαμοῦ τῆς ᾿Ινδικῆς συμβαί- 
νειν" ταῦτα δὴ φάσκοντος ἀμαθῶς λέγεσθαι" τό τε 
γὰρ τὴν φθινοπωρινὴν τῆς ἐαρινῆς διαφέρειν 
οἴεσθαι κατὰ τὴν διάστασιν τὴν πρὸς τὰς τροπὰς 
ἀμαθές, τοῦ τε κύκλον τοῦ αὐτοῦ ὄντος καὶ τῆς 
ἀνατολῆς" τοῦ τε διαστήματος τοῦ ἐπὶ τῆς γῆς 
τροπικοῦ ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ, ὧν μεταξὺ τίθησι 
τὴν Ἰνδικὴν ἐκεῖνος, δειχθέντος ἐν τῇ ἀναμετρήσειε 
πολὺ ἐλάττονος τῶν δισμυρίων σταδίων, συμ- 
βῆναι ἂν καὶ κατ᾽ αὐτὸν ἐκεῖνον, ὅπερ αὐτὸς 
νομίζει, οὐχ ὃ ἐκεῖνος: δυεῖν μὲν γὰρ ἢ καὶ τριῶν 
μυριάδων οὖσαν τὴν ᾿Ινδικὴν οὐδὲ πεσεῖν μεταξὺ 
τοσούτου διαστήματος, ὅσην δ᾽ αὐτὸς εἴρηκε, 
πεσεῖν ἄν: τῆς δ᾽ αὐτῆς ἀγνοίας εἶναι καὶ τὸ 
μηδαμοῦ τῆς Ἰνδικῆς ἀποκρύπτεσθαι φάσκειν τὰς 
ἄρκτους μηδὲ τὰς σκιὰς ἀντιπίπτειν, ὅτε γε καὶ 

πεντακισχιλίους προελθόντι ἀπ᾽’ ᾿Αλεξανδρείας 
εὐθὺς συμβαίνειν ἄρχεται. ταῦτα δὴ εἰπόντα," 

1 εἰπόντα, Οοταῖθ, θὰ ΤΏΙ], ἴον εἰπόντας. 

1 Βύχδθοβ ““ Ὑ]ΠΌΘΙ ὑγορὶο" δηῃὰ “" βυμασηοσ ὑγορὶο᾿ οογ- 
τοβροῃᾶ σουρη]ν ἴο [ῃ6 ἰτορὶο οὗ ΟΔΡΓσοσγη δπά {86 ὑσορὶς οὗ 
δποθοσ. Τὴ ἔογπηθῦ 88 ρ]δοϑα αὖ 24", δὖ ϑγϑῃβ. 

3 Ταῦ 18, ὕο ὑπ βουῦῃῃ 88 ν}6}} δ ο 86 μπογύ--- ἢ 
γνου]ᾶ Ὀ6 ὑὕσιι οὗ 811] ροϊηὺβ 'π ὑπ 6 ἰοΥγ]α ΖΟηΘ. 
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ΘΟΕΟΟΒΑΡΗΥ, 2. τ. τ 

ἴπ βιοἢ τηδίζεσβ. ΕῸΣ 6 βᾶγ8 ᾿ειηδοῆιβ {Π 1} Κ8 
μαὺ [παΐϊὰ 1165 θεῦΐνθθ π6 δυϊυτημδὶ δαυίηοχ μα 
16 ν]πῦου τορος, πα οοπίγδαϊ!οῖθ [6 δβιἰδϊεπηθηῖ 
οὗ Μεραβίμεδηθθ δῖ, ἰη [6 βου ποτ ρᾶγῖβ οὗ [ηάϊᾶ, 
ἴῃς Βοδῦβ βεῦ δῃᾶ ἴῃς βῃῆδαονμ [41] ἰὴ {πΠ6 ορροϑβὶζε 
αἰγεοίίοηβ,2 ἀϑϑοσίηρ ὑῃᾶΐὺ ὩΘΙΠ6Υ ΡΠ ΘΠοιθμοι [Δ Κ68 
ὈΪΐδοα ἀηγνῃογα ἴῃ [παϊὰ; πα 80, ϑᾶγ8 Εγαϊοβι "6 68, 
ἤθη ]1)εϊ μηδ δβδετὺβ [Π18, ἢ6 Βρεδκβ ἱρῃογη]γ, 
βίῃηςσα ἴὉ 18 τῇδτα ἱρθούδηοα ἴο ὑπῖηκ ὑπ [Π6 δαϊαμλ8] 
εαυΐποχ αἰβετβ ἔσο ἴΠῈ νεῦμα] δασίποχ ἴῃ αἰβίδησα 
ἔτοσῃ ἴπε ἱτορίς, ββδοδβε βοῖῃ δ εἶγο]ε 8 δηᾶ τῃε 
τἱβίηρ οὗἨ ἴΠ6 δὺῃ ἃγτὲ ἴῃ6 βδᾶπ|6 δὖ πε δαυίποχαβ; 
Δα, βἰἴποα {ῃ6 ἀϊδθίδῃοθο θεΐνεθῃ {ὑμὰ ἰειτοϑίσαὶ 
ἴγορὶς ἃπα ἴῃς εαυδῖον, Ὀεαύννθε ψνῃΐϊοὶ. ε δο 5 
ΡὈΪδοθβ [πα΄ἷὰ, ὰ5 θδθθη βῆονῃ ἰπῃ {6 τηθαβϑυγοιηθηῦ 
οὗ [Πς6 εαγῦῃ ἴο θὲ τωυοῇ 1685 ὑμβδη ὕνεηΐν ὑπουβαπα 
βίδαϊα,ἡ ἴῃς γτϑϑαῦ σου] Ὀδ, δνεπ δοοογάϊηρ ἴο 
Πεϊμιδοῆυ Ἀἰγηβ6], ρῥυδοΐίβεὶν ψηᾶῦ Εἰγαϊοβι 668 
ὉΠ ηΚ5, δα ποῖ ψνηδὺ [εϊηΔο 5 ΠΙΏΚ5 ; ἔογ 1 [ηα]8 
θὲ ὑναπῖυ, ΟΥΓὁἨΘ 85 ΠΟ ἢ ἃ5 ὑμὶγίγ, ὑπουβαπα 5ἰδαϊὰ 
ἷη Ὀγοδαΐῃ [Ὁ οουἹὰ ποῦ ὄνθῃ [81] νὰ βοῇ ἃ 
Βρᾶοβ.ὅ Βιυΐὺ [ἢ ]ηπ΄ὰ ἢὰ5 ὑῃΠ6 Ὀγεδαῖη ψῃϊοῇ Εγὰ- 
ἰοβίμεῃββ ᾿ἰπη861 μ88 ρίνεῃ ἰΐ, ὑπαὶ ἰδ ψου]Ἱα [8]] 
ὑΠουθῖη ; δηα {πᾶ ἰὑ ἰ6 4150 ἃ τρᾶγῖκ οὗ [ῃ6 8816 
ἱρπογτᾶπὸς ἔουῦ δε πηδοῆ5 ἴο δβϑϑοσὶ [πα ἱπ πὸ ρμρᾶτΐ 
οὗ Ιπαϊὰ ἀο ἴπε Βεᾶγβ βεῦ οὔ πε βϑῃῆδαάονβ 1[4]] ἴῃ 
ὑΠ6 ορροβὶϊε αἰγεοϊίοηβ, βίῃοθ, δὖ δὴν ταῖθβ, 'ξ γοὰ 
ΡΙΟσΘΘα οὐἱν ἔνε ὑπουβαπα βἰδαΐα βου ἔγοτα ΑἸ]6χ- 
δα τῖα ἴῃ ρΡῃ δ ποιηθμα Ρερίη δ οὔοα ἴο [δα ρΪδοβ. 

ὃ ΤῊ οἷγοϊὶθ 'π οι ΠΟΥ δδοὸρβ 116 ἰβ ὑπμδῦ οὗ [ῃ6 
(οβ]θϑὺϊδ]) ϑαυδῦον. 

4 Οουπίϊηρ 700 βίδαϊα ὕο ὕπο ἄογγϑοθ, Εἰγαϊοβί θη θ8᾽ πιθαθαγθ- 
Ἰηθδηῦ οὗ ὑμ6 ϑαγῦῃ: Ὀοίηρ 252,000 Βἰδάϊα, ὑπ ὑζορίο δὖὺ 24" 
νοῦ] Ὀ6 10,800 5ἰαάϊα ἔγομη ὑΠ6 ϑαυδίογ. 

5. Βούνψϑθῃ ὕμο ὑγορίο δῃὰ ὑμὸ δαυδίογ. 
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5ΤΒΑΒΟ 

εὐθύνει πάλιν οὐκ εὖ ὁ Ἵππαρχος, πρῶτον ἀντὶ" 
τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ τὸν θερινὸν δεξάμενος, 
εἶτ᾽ οὐκ οἰόμενος δεῖν μάρτυρι χρῆσθαι. τῶν μαθη- 
ματικῶν ἀναστρολογήτῳ ἀνθρώπῳ, ὥσπερ τοῦ 
᾿Ερατοσθένους προηγουμένως τὴν ἐκείνου μαῤ- 
τυρίαν ἐγκρίνοντος, ἀλλ᾽ οὐ κοινῷ τινι ἔθει ,ρω- 
μένου πρὸς τοὺς ματαιολογοῦντας. εἷς γάρ τις 
τῶν πρὸς τοὺς ματαίως ἀντιλέγοντας ἐλέγχων 
ἐστίν, ὅταν αὐτὴν τὴν ἐκείνων ἀπόφασιν, ὁποία 
ποτέ ἐστι, δείξωμεν ἡ ἡμῖν συνηγοροῦσαν. 

20.Ν υνὶ μὲν οὖν ὑποθέμενοι τὰ νοτεώτατα τῆς 
Ἰνδικῆς ἀνταίρειν τοῖς κατὰ Μερόην, ὅ ὅπερ εἰρή- 
κασι πολλοὶ καὶ πεπιστεύκασιν, ἐπεδείξαμεν τὰ 
συμβαίνοντα ἄτοπα. ἐπεὶ δὲ ὁ Ἵππα χος, οὐδὲν 
ἀντειπὼν τῇ ὑποθέσει ταύτῃ νυνί, μετὰ ταῦτα ἐν 
τῷ. ὃ δευτέρ ὑπομνήματι οὐ ΤΌΎΧΡΡν; σκεπτέον καὶ 
τοῦτον τὸν ᾿λόγον. φησὶ τοίνυν, ἀνταιρόντων 
ἀλλήλοις τῶν 3 ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου κει- 
μένων, ἐπειδὰν τὸ μεταξὺ ἦ μέγα διάστημα, μὴ 
δύνασθαι γνωσθῆναι αὐτὸ τοῦτο, ὅτι εἰσὶν ἐπὶ τοῦ 
αὐτοῦ παραλλήλου οἱ τόποι, ἄνευ τῆς τῶν κλι- 
μάτων συγκρίσεως τῆς κατὰ θάτερον τῶν τόπων ὃ 
τὸ μὲν οὖν κατὰ Μερόην κλίμα Φίλωνά τε τὸν 
συγγράψαντα τὸν εἰς Αἰθιοπίαν πλοῦν ἱστορεῖν, 
ὅτι πρὸ πέντε καὶ τεσσαράκοντα ἡμερῶν τῆς 
θερινῆς τροπῆς κατὰ κορυφὴν γίνεται ὁ ἥλιος, 
λέγειν δὲ καὶ τοὺς λόγους τοῦ γνώμονος πρός τε 

1 ἀντί, Οοταῖ8, Ῥβϑηζϑὶ, ῬᾶϊζΖ, ἴογ ἀπό; Οατοβκιχά, Μοίμποϊο, 
ΒΟΥ ίμον, Ἐ ἈγΟΠΘΥ, Ταταΐθα, [ΟἹ] ονίηρ ; ̓ Ο. ΜΕ ἃ Ῥιονίην. 

2 τῶν, ΟδΔβδυδοη ἰηβοεβ, Ὀθίοσα ἐπί: Οὐογαῖϑ, ἀοβκατε, 
Μείποικο, Ἐουθίρον, ἕο] νη ; Ο. Μάύ]]δι, 1. ΑΥ͂ΒΟΣ, 8Ρ. 
Ῥτγονίηρ. 

8 τῶν τόπων, Οογδὶδ, ἴογ τὸν τόπον, οῃ ὑδ6 δαύμοσι εν οὗ π. 
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ΘΕΟΟΘΒΑΡΗ͂Υ, 52. τ. 19-2ὁ 

50. ΗἸΡΡδιοἢυβ 15 ἀραὶῃ ποὺ τὶρῃῦ ἰπ οογγροίην Εἶτα. 
τοβύμοπμθθ οὐ ἰμαὺ 5ἰαϊοιηθηΐ, θθοᾶιβθ, πῃ ῃ6 ἤγχοὶ 
Ρἷδοθ, ἢ6 ἱπίεγργεῖϊβ εηδοῆυβ ἃ5 ϑαγίῃρ “πε 
ΒΌΣΩΤΩΘΙ ὑτορὶς ᾿ ἰηδίεδα οὗ {6 ψὶηΐεῦ ὑσορὶς,᾿ δπα 
Ὀεσδι86, ἴῃ ἴΠ6 βϑοοηάᾶ ρ]δος, ἢς ὑμίηκα να βῃου]ά 
ποῦ 86 88 ἃ βοῦτ06 οὗ δνϊάθηοθ οἱ τῃδίποιηδίίοβ ἃ 
ΙΏ8Π5 ΨὴΟ ἰ8δ ὑπνευβοα ἱπ δβίτοποιηγν---ἰυδὺ 85. 1 
Εγαϊοβῦμθ ποθ Ψ ῦῈ τϑοκοηίηρ ἰπὰ ὑῃ6 δνίαεπος οὗ 
Πεϊδοῆυβ ἄρονα ἱὑμαὺ οὗἨ οὔμεῦ τθη πα ποῖ 
ΤΊΘΓΟΙΥ [Ὁ] ον πρ᾽ ἃ σΟΥΆσ ΟΣ ουδἴοτῃ 564 ἰπ τορ] γἱηρ 
ἴο τηθῃ {ὑπαὶ [4] ἔρο] θη πθθθ. ΕῸΣΥ ομα ψΨῪ οὗ 
Γοαῦ Πρ το ψγῃ0 σοπίγδαϊοϊ ἔοο 5 }ν 16 ἴο 506} 
ὑπαὺῦ ὑῃ6 νεῦῪ αἀδοϊαγαϊίϊοη ὑπο τᾶκο, ψῃδΐανου ἰΐ 
ΤΩΔΥ 6, Ρ]6865 Οὔν ο856. 

20. ρ ἴο τῃϊ15 ροϊῃξ, δ, ανίηρ ᾿ ΚΘ ἃ5 ἢγ- 
Ροΐμεβίβ ὑπαὺ με τηοβῦ βου Υ]Ὺ ταρίομβ οὗ [πα]ᾶ τἷβα 
ορροϑὶϊε {Π6 γτερίομβ δρουῦ Μεσγοῦ---- 1 ἢ ΤΔΩΥ ἢᾶνα 
βίδαϊεα ἂηα )ε]ϊενοά---Ἰ δανεα ροϊηϊεα ουοὖ [πε ἃ}- 
ΒΌΓαΙ 165 ὑΠαῦ γαβυῦ ἔγουα {Π18 Ὠγροὐεβίβ. Βαΐ βἰποε 
ΗἸΡΡδγομυ8 ἃρ ἴο ἐπὶ5 ροϊπὺ ΟΠ ἘΓ5 πὸ οβ]εοΐίομ ἴο 
[815 Πγροίεβίβ, ἀμα γεῖ Ἰαΐεθν οι, ἴῃ ἷ8 ϑεοοπα ΒΟΟΚ, 
Ψ0111] ποὺ σοποθαςδ ἱΐ, 1 τυιδῦ οοπβί ον ἢ15 ἀγρυμηθηῦ Οἢ 
{Π15 τηαϊζοσ, ἴοο. ΚΈΦ]1, ἔθ π, ἢθ 584γ8: [ἴ ΟὨΪΥ ὑῃ6 
Γερίουβ ὑπὰΐ 116 ου ὑῃ6 βδπι6 ρ818116] σχίϑδε ορροβὶΐβ 
Θδοἢ οἴδον, ἴδῃ, ἤθη θν ον ὑΠε ἱπίογνθηΐηρ ἀἰδίδπος 
18 στεαῦ, γγα οαπηοῦ Κπονν [158 νΕΙῪ [ΠΙηρ᾽, ΠΑΊΕΙ, ὑΠαῦ 
1Π6 Τορίοηβ ἰῃ αααϑίίοη ΔΙῸ Οἡ {ϊι6 βδγη6 ὈΔ8ΓΔ]16], 
νὰ πουὺ ὑπ σοτηραγίβοη οὗ [πε “ οἰ γπαδίδ 1" δ5 ορβεσνεά 
αἱ ἴῃς οἴου οὗ ὑπῸ6 ὕνο ρ]δοθβ; ποῦν 88 ἴὼὺγ {Π6 
“ς ΟἸ τη ᾿ α Μετγοῦ, ΡΟ, νῆο ψγοῖα δῃ δοοουηΐ οὗ 
᾿ΐς νογᾶρα ἴο ΕΗ ορίδ, γερογῖθ ἐπαῦ ἴΠ6 βὺπ 15 ἴῃ [ἢ 6 
ΖαηΠ ἢ ἐοτίγ-ῆνε ἀαγ5 Ὀεΐογε ἴΠ6 βυσηγλου 80]5[16 6 δηά 
[6115 418ο Πς τεϊδύϊζομιβ οὗ [6 σποίθοῃ ἴο ἴΠ6 βδαονβ 

1. β66 οοϊποίθ 2, ραρε 22. 
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Ξ5ΤΒΑΒΟ 

τὰς τροπικὰς σκιὰς καὶ τὰς ἰσημερινάς, αὐτόν τε 
᾿Ερατοσθένη συμφωνεῖν ἔγγιστα τῷ Φίλωνι, τὸ δ᾽ 
3 ὄΛ 3 φᾷ ἰἊ ε ΄“ 3 3 Ν ἐν τῇ Ἰνδικῇ κλίμα μηδένα ἱστορεῖν, μηδ᾽ αὐτὸν 
᾿Ερατοσθένη. εἰ δὲ δὴ καὶ αἱ ἄρκτοι ἐκεῖ ἀμ- 
φότεραι, ὡς οἴονται, ἀποκρύπτονται, πιστεύοντες 
τοῖς περὶ Νέαρχον, μὴ δυνατὸν εἶναι ἐπὶ ταὐτοῦ 
παραλλήλου κεῖσθαι τήν τε Μερόην ' καὶ τὰ ἄκρα 
τῆς ᾿Ινδικῆς. εἰ μὲν τοίνυν περὶ τῶν ἄρκτων 
ἀμφοτέρων, ὅτι ἀποκρύπτονται, συναποφαίνεται 
τοῖς εἰποῦσιν ᾿Ερατοσθένης, πῶς περὶ τοῦ ἐν τῇ 
9 φὰ ’ὔ 3 3 ’᾽ 9) 3. Ινδικῇ κλίματος οὐδεὶς ἀποφαίνεται, οὐδ᾽ αὐτὸς 
᾿Ερατοσθένης ; οὗτος γὰρ ὁ λόγος περὶ τοῦ κλί- 

’ ᾽ 3 ᾿ ᾽ ’ὔ 3 ’ ματός ἐστιν. εἰ δ' οὐ συναποφαίνεται, ἀπηλλά- 
χθω τῆς αἰτίας. οὐ συναποφαίνεται δέ γε, ἀλλὰ 

τοῦ Δηιμάχου φήσαντος μηδαμοῦ τῆς ᾿Ινδικῆς 
μήτ᾽ ἀποκρύπτεσθαι τὰς ἄρκτους μήτ᾽ ἀντιπί- 
πτειν τὰς σκιάς, ἅπερ ὑπείληφεν ὁ Μεγασθένης, 
ἀπειρίαν αὐτοῦ καταγιγνώσκει, τὸ συμπεπλεγ- 

ὔ ἴον 2 Φ ε ΄ μένον νομίζων ψεῦδος, ἐν ᾧ ὁμολογουμένως καὶ 
κατ᾽ αὐτὸν τὸν Ἵππαρχον τό γε μὴ ἀντιπίπτειν 
τὰς σκιὰς ψεῦδος ἐμπέπλεκται. καὶ γὰρ εἰ μὴ 
τῇ Μερόῃ ἀνταίρει, τῆς γε Σνήνης νοτιώτερα εἶναι 
τὰ ἄκρα τῆς ᾿Ινδικῆς συγχωρῶν φαίνεται. 

21. Καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ περὶ τῶν αὐτῶν ἐπίιχει- 
ρῶν ἢ ταὐτὰ λέγει τοῖς ἐξελεγχθεῖσιν ὑφ᾽ ἡμῶν, ἢ 

᾽ὔ φ Ὰ Ἂ ’ Ν Ν λήμμασι προσχρῆται ψευδέσιν, ἢ ἐπιφέρει τὸ μὴ 
ἀκολουθοῦν. οὔτε γὰρ τῷ ἀπὸ Βαβυλῶνος εἰς 

1 ταῦτα, Οοταὶβ ἀο]ούο8, Ὀοΐογο καί; Μοίποϊζο ἕο] ηρ. 
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ΟΘΕΟΟΘΟΒΑΡΗ͂Υ, 2. 1. 20-2Ὶ 

βολῇ ἰπ {Ππ6 5ο]βϑίϊςεβ δπα π6Ὸ εαυΐποχοβ, ἃπα Εγαῖοβ- 
ὕΠ6η65 ἄρτεδεβ νεΕΥῪ οἸοβοὶν ἢ ΡΏ1]οΟ; ψ Βοσθα5 πο- 
Ὀοαν τεροσχῦβ {πε ““ οἸϊγηδ ᾿᾿ ἴῃ [πᾶϊᾶ, ποῦ ὄνθὴ Εγαῖοβ- 
{Π6π65 Πἰμηβοὶῖ; Βονάνου, 1 1 15. ΤΥ Ά]}Υ ἴσας ὑμαὺ ἴῃ 
Ιη4ϊὰ ἴηε Βοαῖβ βεὺ (ροΐῃ οὗ πϑῖὰ, ἃ5 ὑπαν ΓΠίηκ, 
ΤΙ γίηρ οα Νϑδγου8 δηα δ [Ὁ]] ον 6 75), ὑπθη Ὁ 15 
᾿ΡΟΒΒΙ016 {πᾶὺ Μετγοῦ δηα ἴῃ6 οἂρεβ οὗ [παϊὰ 116 οὴ 
[Π6 βᾶχηβ ρᾶγ8}}]6].. Νον 1 Εχαϊοβίθπθβ 105 [ῃοβ86 
ΨὴΟῸ πᾶνε ΔΙΓεΔαῪ 50 βἴδϊβα ἰῃ τερογίπρ ὑπαὶ Ῥοΐῇῃ 
Βεᾶγβ ἋὯὁ 56ῖ, ον οδῃ ἰδ ΡῈ ὑῃαῦ ποροάγν γερογῖϑβ δρουῖ 
1Π 6 ““οἸτη8᾽᾿ ἴῃ [παϊ8, ποῖ ἄνθη Εἰγαϊοβι 6 65 Ὠἱτηβ6 1} 
ΕὸΥ {Π18 βἰδίθιημθηῦ ΘΟ 8. ἴα “οἰ. Βαΐ 1ἢ 
Ἐταϊοβίοηθβ 4065 ποῖ Ἰοΐῃ ἔἤδ ἴῃ πα τϑρογΐ, ἰοὺ 
Βΐτη θὲ ἔτεα ἔγοτῃη Π6 δοσυβαϊίοῃ. Νο, 6 ἄοδθϑ ῃοΐ 
Ἰοίη μθπὶ πὰ {Π6 τεροσῖ ; πᾶν, Ῥεβοδυβα [εϊγηδοῆιβ 
β81α {πᾶὶ ἴῃς Βεοδῖβ 4ο ποῖ βεὺ δῃὰ [με βῆδάονβ (ὁ 
ποὺ [4}1] 'π ἴ[Π6 ορροκπῖϊε ἀϊγδβοϊΐϊου. δηυννῇθγα ἴῃ [παϊᾶ 
(45 Μερδβίμδηββ δϑϑυτηθά), Εγαϊοβίμθμθβ οομν οὔβ ἦτ 
Οὗ ἱποχρϑιίθηςα, Γαρδγαΐηρ' 85 ἔΔ]5θῃοοα ἢ σου πο 
βίδιθιηθηΐ, ψῃογεΐη ὈΥ ὑμῈ δοκπον]εαρεηθηῦ οὗ 
ΗἸΡρδσοῆυβ Ὠἰγηβοὶ [Π6 [Ἀ]18586 βἰαϊειηεπὶ ὑπαὶ [δες 
βῆδαονπβ Ἃ0 ποῖ []] ἰπ {πε ορροκβῖϊε αἰγθοῦοη 15. οοτα- 
μἰηδα ψιἢ {πᾶ ἀρουῦ ἴῃ6 Βεδγσβ. ΕῸΣ δνθῃ ἰξ {ῃε 
ΒΟ ΠΟΥ ΟΔΡ68 οὗ [παΐὰ ἀο ποῖ γἶδβα ορροβίϊζε ἴο Μεγοῦ, 
Ηἰρρδγοῆυβ οἸβαυῦῖν οοποθάθα [δῦ {Π6Ὺ ἀγα αὖ ἰβαϑβὲ 
ξαυῖ μοῦ βουτῃ {δὴ ϑγεπα. 

21. Ιὴ ψῇῆδὺ ἔΉ]]οννβ, 4150, ΗἸρρδσοιϑ, ἰῃ αἰζειρυης 
Ργοοΐβ ου [8 βᾶηθ αιυδϑυίομϑβ, εἰμ ον σϑἴαΐθϑ ἀραίῃ τῃ 6 
βᾶχηθ ὑπ ρβ [δὲ 1 ἤδνε δἰγεδᾶὰν ἀϊβργονϑά, οὐ ει ρ]ουβ 
Δα! 0}4] 8156 ἀδϑυσηρίϊοηβ, ΟΥ ἃρρ6 μα 8. ΘΟΠΟ] α510}8 
ὑπαῖ Ἃο ποῖ ἔὉ]]ονν. [ἢ ἴῃς ἢγϑι ρὶδςοα, ἴα κα {Ππ6 βἰδΐε- 

1 δ,000 ϑἰδαϊδ ἀϊγθοῦν που οὗ Μοσοῦ. Τὸ 016 ὑγανθ]ἶηρ 
πογὺῃ ἔγοτῃ ὑῃ6 ϑαιδῦον [ἢ 16ββοὺ Βθδὺ 18 ἢγβῦ ΒΟΥ ν]81}]6 
δῦ Μογοῦ, δοοογαϊηρ ὕο ΗΡρδγοδιβ (2. δ. 85). 
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5ΤΒΑΒΟ 

Θάψακον εἶναι σταδίους τετρακισχιλίους ὀκτα- 
κοσίους, ἐντεῦθεν δὲ πρὸς τὴν ἄρκτον ἐπὶ τὰ 
᾿Αρμένια ὄρη δισχιλίους ἑκατόν, ἀκολουθεῖ τὸ 
ἀπὸ Βαβυλῶνος ἐπὶ τοῦ δι’ αὐτῆς μεσημβρινοῦ 
᾿ 3 Ἁ μι ’ὔ 4 [οὶ ς ἐπὶ τὰ ἀρκτικὰ ὄρη πλείους εἶναι τῶν ἑξακισχι- 
λίων: οὔτε τὸ ἀπὸ Θαψάκου ἐπὶ τὰ ὄρη δισχιλίων 

Ἁ ς ’ 9 “ Μ᾿ 9 1 9 ’ καὶ ἑκατόν φησιν ᾿Ερατοσθένης, ἀλλ᾽ εἶναί τι 
Ἁ . 7 [κ ), ς ἐσ Ν 2 ᾿. λοιπὸν ἀκαταμέτρητον, ὥσθ᾽ ἡ ἑξῆς ἔφοδος ἐκ μὴ 

διδομένου λήμματος οὐκ ἂν ἐπεραίνετο. οὔτ᾽ ἀπε- 
΄, 3 “ὦ ’ ᾿, ᾽ Ἂ 

φήνατο οὐδαμοῦ ᾿Βρατοσθένης τὴν Θάψακον τῆς 
Βαβυλῶνος πρὸς ἄρκτους κεῖσθαι πλείοσιν ἢ 
τετρακισχιλίοις καὶ πεντακοσίοις σταδίοις. 

22, Ἑξῆς δὲ συνηγορῶν ἔτι τοῖς ἀρχαίοις πίνα- 
ξιν οὐ τὰ λεγόμενα ὑπὸ τοῦ ᾿Ερατοσθένους προ- 
φέρεται περὶ τῆς τρίτης σφραγῖδος, ἀλλ᾽ ἑαυτῷ 
κεχαρισμένως πλάττει τὴν ἀπόφασιν πρὸς ἀνα- 

Ἁ 9 “᾿ « 3 “ “Ὁ τροπὴν εὐφυῆ. ὁ μὲν γὰρ ἀκολουθῶν τῇ θέσει τῇ 
προειρημένῃ τοῦ τε Ταύρου καὶ τῆς ἀπὸ Στηλῶν 
θαλάττης, διελὼν τῇ γραμμῇ ταύτῃ τὴν οἰκου- 
μένην δίχα, καὶ καλέσας τὸ μὲν βόρειον μέρος, τὸ 
δὲ νότιον, πειρᾶται τούτων ἑκάτερον τέμνειν πάλιν 
εἰς τὰ δυνατὰ μέρη" καλεῖ δὲ ταῦτα σφραγῖδας. 
καὶ δὴ τοῦ νοτίου μέρους πρώτην εἰπὼν σφραγῖδα 
τὴν ᾿Ινδικήν, δευτέραν δὲ τὴν ᾿Αριανήν, ἐχούσας 
τί εὐπερίγραφον, ἴσχυσεν ἀμφοτέρων ἀποδοῦναι 

1 ϑϑ ἔοούποῖθ, ραρο 806. 
3 Τηδῦ ἰ8, ψΠϊοἢ ἨΘ οἤάγροδ ο ΕγαςοβύθΠ68. 
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ΟΕΟΘΆΒΑΡΗ͂Υ, 42. 1. 21--22 

τηϑηῦ οὗ Εγαϊοϑύμεηθβ [Πδὺ ὑπ6 αἰδῖδπος ἔγοτη ΒΑΌΥ]ΟΙ 
ἴο ΤὨαρβδοιβ 8 ἔοαν ὑπουβᾶπα εἰρη Πυπαγεα 5ἰδαϊΐα, 
ΔΠα δηςα πουύηνναγαβ ἴο {Π6 Αὐτηδπίδη Μοιηΐδὶῃβ 
ὕπνο ὑπουβαηα ομα Βυπαχαᾶ : Ὁ 4065 ποῖ ἔΌ]1]ονν ἔγουα 
115 τὺ {π6 αἰἸδίδπος ἔγτοτη Βαρυ]οη πηθαϑυγεα οα {6 
του] ἰδ ὑΒγουρἢ Ὁ ἴο 6 πουΐῃοιῃ τηοπηΐδῖηβ ἰ5 
ΤΟΥ [ἤδη 5ἷχ ὑπουβδηα βἰδαΐϊα. ϑθοοηαϊγ, Εταῖοβ- 
ὑῃεπ 68 4065 ποῦ βᾶγν ὑπαῦ [Π6 αἰδίδπος ἔγοιη Ταρβδοῦβ 
ἴο ὑΠ6 τηοπηΐδίηβ 15 ὕνο ὑπουβδηα ομα ἢυπαγεα 5ἰδαϊὰ, 
μυὺ ὑπαὶ ἴΠδγα 15 ἃ γειιδί ποὺ οὗ ὑμαῦ αἰδίδπος νῃ ]οἢ 
88 ποὺ δθθὴ τηθαβυγϑα;: 8πα ἤδηοα ἰπ6 δηϑυΐηρ 
αἰδοῖ, τηδα6 ἔγουη δῇ δβϑαχηρίΐοῃ ποῦ ρσγαηῖεά, οου]ὰ 
ποὺ γϑϑυῦ ἴῃ ἃ νᾶ] δοποὶυβίοη. Απα, {πίγαϊγυ, 
Ἐχαϊοβίμεποθ ἢὰ5 πούθῃεσα αεοϊαγεα ὑμαὺ ΤἬδρβδοιιβ 
1165 πουΐῃ οὐ ΒδΌΥ]Οη τόσα ὑμδη ἴουν ὑπουβαηα ἔνα 
Βυπάγεα 58ἰδαϊδ. 

22. Νοχῦ, 5}}}} ρ]δαϊηρ ἴον 86 δαῦ]ν τηᾶρ5, Ηἰρ- 
Ρδύοιβ 4065 ποῖ ργοάπος ἐΠθ ψογαβ οἵ Εἰγαϊζοβί θη 65 
ἷπ ταραγὰ ἴο πῸ ΤὨϊτα βεοῦοι,, Ὀυΐ ἴῸγ ἰδ ονῃ 
ταῦ βολυῦη ἱπνθηΐβ ἢΐ8 βἰδιϊειηθηῦ,2 τα κίηρ ἰδ ΘΑΘΥ 
ἴο ονεσίῆστον. Εν Εἰγαϊοβίθηθϑ, ραγβαΐηρ 15 δίογε- 
τηδηὐοηδα {ῃ6518 ἀρουῦ με Ταυχυβ πα ἴῃς Μεαϊζοσγ- 
Τάποδῃ 868, Ὀαρὶπηΐηρ δ ἴῃς ΡΙ]]αγ8,8 αἰνί 85 [ῃ6 
πῃ 66 ψοῦἹὰ ὈΥ τθᾶη5 οὗ {18 ᾿ἷἰπθ ἰηἴοὸ ὕνο 
αἰν᾽ϑίοηβ, δΔηα ο4}]5 {16 γεϑρθοῦνεὶγ ὑπ6ὸ Νουπογῃ 
Ὠινι βίο δᾶ ἴπηΠ6 ϑουΐποση Ὠἰνίϑίοη, δηα {πε δἵ- 
[εταρὺβ ἴο οαΐ ἐδ 0 ἢ οὗ [Π686 αἰνίδῖοηβ ἀρδὶῃ ἰπΐο βι  ἢ 
βϑοῦϊοῃβ 85 ἅΓ6 ροββίθ]α ; 8π6α δ ς4115 [686 βϑοῦ! οῃβ 
“« Βρῃγαρία65." 4. Απᾶ 80, δευ. οδ]][οηὴρ [παϊὰ ϑεοϊοη 
Εἰγϑοῦ οὐ ἴῃ. ϑουϊποση Ὠινίϑίομ, δΔηα Αὐΐδηα ϑεοίοη 
ΘΘΟΟΙΩ͂, 5ἴηθοα πεν δα σοηΐουγβ Θα5Ὺ ἴο βἰκεΐοῃ, ἢθ 
νγὰϑ5 Δ0]6 ἴο γεργεβεηῦ ποῖ οπ]ν Ἰεπρὶ δηα Ὀγαδατῃ οὗ 

3.2... 
4 8366 ΡΔΥΘΡΥΔΡΉ 8 [0]οσίηρ; πὰ ἑοούποία. 
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5ΤΒΑΒΟ 

“ ᾿ ’ ’ δ οὶ 

καὶ μῆκος καὶ πλάτος, τρόπον δέ τινα καὶ σχῆμα 
ὡς ἂν γεωμετρικός. τὴν μὲν γὰρ ᾿Ινδικὴν ῥομ- 
βοειδῆ φησι διὰ τὸ τῶν πλευρῶν τὰς μὲν θαλάττῃ 
κλύζεσθαι τῇ τε νοτίῳ καὶ τῇ ἑώᾳ, μὴ πάνυ 

ἡδεις ἠόνας 1 , ἃς δὲ λοιπά ᾿ κολπώδεις ηἠόνας ῖ ποιούσῃ, τὰς οἰπάς, τὴν 

μὲν τῷ ὄρει, τὴν δὲ τῷ ποταμῷ, κἀνταῦθα τοῦ 

εὐθυγράμμον σχήματος ὑπό τι σωζομένου: τὴν 
δ᾽ ᾿Αριανὴν ὁρῶν τάς γε τρεῖς πλευρὰς ἔχουσαν 

9 ΤΩ Ἁ Ἁ 9 ’ ’ 

εὐφυεῖς πρὸς τὸ ἀποτελέσαι παραλληλογραμ- 

μον σχῆμα, τὴν δ᾽ ἑσπέριον οὐκ ἔχων σημείοις 

ἀφορίσαι διὰ τὸ ἐπαλλάττειν ἀλλήλοις τὰ ἔθνη, 

γραμμῇ τινι ὅμως δηλοῖ τῇ ἀπὸ Κασπίων πυλῶν 
3 ιν ΄' [ Ἷ 7 ἐπὶ τὰ ἄκρα τῆς Καρμανίας τελευτώσῃ τὰ συνάτ- 
τοντα πρὸς τὸν Περσικὸν κόλπον. ἑσπέριον μὲν 

4 ΄ι ἴον .Ν ’ . , ἃ 
οὖν καλεῖ τοῦτο Τὸ πλευρόν, ἑῷον δὲ τὸ παρὰ 

τὸν ᾿Ινδόν, παράλληλα δ᾽ οὐ λέγει, οὐδὲ τὰ 

λοιπά, τό τε τῷ ὄρει γραφόμενον καὶ τὸ τῇ 

θαλάττῃ, ἀλλὰ μόνον τὸ μὲν βόρειον, τὸ δὲ νότιον. 

28. Οὕτω δ᾽ ὁλοσχερεῖ τινι τύπῳ τὴν δευτέραν 
9 Ἁ ἴω. Ά ᾽ { 

ἀποδιδοὺς σφραγῖδα, πολὺ ταύτης ὁλοσχερέστε- 
3 ’ ’᾽ ἴω. Ἁ ᾽᾽ ρον ἀποδίδωσι τὴν τρίτην σφραγῖδα κατὰ πλεί- 

ους αἰτίας. πρώτην μὲν τὴν λεχθεῖσαν, ὅτι οὐκ 
9 “ 9 ’ ς ᾽ ἣ ’ “ 3 Ἁ 

εὐκρινῶς ἀφώρισται ἡ ἀπὸ Κασπίων πυλῶν ἐπὶ 

Καρμανίαν, ἥτις κοινή ἐστι τῇ τρίτῃ πρὸς τὴν 
δευτέραν σφραγῖδα πλευρά: ἔπειθ᾽ ὅτι εἰς τὴν 

1 όνας, Μοΐποκο, ἴον ἠιόνας. 

1 βύγσαθο αἰβουϑ868 ὑμ18 ροϊηῦ δραΐῃ ἴῃ 15, 1. 1]. 
3 ΤΊ.α Ταυγαβ. 5. Τηάυβ. 
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5ΤΒΑΒΟ 

Τη 88 23-99 Ξύγαρο βῆϑυ᾽υμαῦ ΗἸΡΡδυ 5 ΔΡΡ]168 ὕμε ἔρυγοε 
οὗ Εἰαϊοβύβθῃϑθ ὕο γϑοϊδηριϊδν ἀϊπηθπβίοηβ (ΤΟ Κη), ρ]δοίηρ 
ΤΒδρδδοῦβ δὺὸ 7, Οδβρίδη Οαδίθε δῦ Ο, 086 ροϊηῦ οὐ {δ 
Οδετηδηΐδῃ ἔγοηύογβ δὖὺ Καὶ, Βα γίοη δὖ 8, δηὰ 80 οἡ ; δῃὰ ὑμπδαῦ 

- 

] 

Ι 

Ι 

! 

Ιο 
ιΙΩ 
[Ὁ 
ἿὟὯ 

Ι 

Ι 
Ι 

Ι 

7Ὁ06 ἀούοα 11πθ8, ἱποϊυαάίΐηρ ὑῃ6 ΕἸ ΡὨγαῦθθ, γοργοβοηῦ ψμδῦ 
Εταϊτοβύμϑηθθ τηϑδηῦ ἴῃ ἢ18 σουρῇ ϑϑυϊπηδῦθθ. Οὗ οουγβα 1ῦ ἴθ 
ΘΑΒΥ ἴο ΒΠΟΥ͂ ὕ8 ἱπῃροββι ὈΠν οὗ Εὐγαϊοβίθθβ᾽ ἤραγοα ἴπ 
186 1: τησύυδ] τοϊδύϊοηβ 18 ΠΟΥ ἈὈΘ6 Δρρ]]ϊοὰ 848 ΗἸρρδγοῆυβ 
ΔΡΡΙΙοα ὑπ θη. 
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ΟΠΟΕΟΟΒΑΡΗΥ, 42. 1. 22--22 

θοῦ βεοίϊίϊοηβ, "υΐ, δῖον ἃ ἔἈβῃϊοι, 8ῃδ}ρε 8150, ἃ5 
νου] ἃ ρσεοομηδίγοἶδη. [ἴὴ ἴῃς ἢγβθὺ ρ]δος, [παϊδ, μ6 
58 γ8, 5 Το ο144],} θεοδαβα, οὗ [5 ἴΌῸΣ 5146 5, ὕνο 
δΔ΄Ὲ ψγΑΒῃΠΘα ὈΥ 5685 ({π6 βουΐμετη δηᾶ πε δαβίθσῃ 
5685) ψΨ ΪΟ. ΤΌΤ 5θογαβ ψιῦμουΐ νΕΥῪ ἄδορ ρυ]ᾷ; 
Δα θεοδυβα ὑ8μ8 γϑιλδίηΐπρ 51465 [876 τηϑυκ6 4], ὁΠ8 
Ὀγ {Π6 τηουηϊδΐη 2 8Δπα {πε οὔμεὺ ὈΥ με στῖνου,ὃ δῃά 
θδοδϑα οὐ ἴποθϑθθ ὕνο δἰάθβ, δἷϑο, [6 σὑϑοῦ πο Γ 
ἤρσυτε ἰ5. ΓΑΙ ψγ 611] ργεθοσνεα, ϑθοομαΐυ, Αὐΐϊδηδ. 
ΑἸΒουρ Πα 5665 ὑπδῦ [Ὁ Πδ5 δὖ ᾿δαβὶ ἴγεε 51465 ψγ6]}]- 
Βυϊ 6α ἴο {Ππ ἔογτηδζίουῃ οὗ {πε ἤρωτε οὗ ρϑγδ]] 6] ορύϑηι, 
δ πα ΔἸ Πουρσ ἢς οδῃηοῦ τὰκ Οὐ᾽ [Π6 ννεϑΐεγῃ 5146 ὈΥ 
τηδυοτηδύοαὶ ροϊηΐϑ, οη δοοουπὺ οὗ ἴῃς ἴδοι {πδ΄ Π6 
ὑγρ0685 ὑπογα αἰζογμαῖθε Ὑὴἢ} ομθ δηοῦμογ, γεὺ ᾿ς 
γαργοβοηΐβ ὑμδὺ 5146 ὈΥ ἃ βογὺ οὗ 11πὸ ὅ ὑμπαὺ Ὀερίῃβ αὖ 
πε Οδβρίδη ὐαῖθβ δῃὰ ἐπαβ αὖ {Π6 οἂρεϑ οὗ (δγζωδηΐα 
ὑμᾶῦ δὰ ποχὺ ἴο {ῃη6 Ρεγβίδη αὐ] Αοοογαϊηρ)ν, ἢ 6 
68}15 {Π15 5146 ““ νεϑίοσῃ ᾿ δηᾶ {Πς6 5146 δἱοὴρ {ΠῸ 
Ιπἀὰ5 ““ δαβίθσῃ,᾿ Ραΐ ἢς ἄἀοδβ ποὺ ς8}}] ὑπϑῖὰ ρᾶγ8]16] ; 
ΠΟΙΠΟΡ ἄοθβ 6 Ο8]] π6 οὔπευ ὕνο 51468 ρᾶγΆ]]6], 
ΠΔΙΉΘΪγ, ἴΠ6 οὴ6 τρϑῦκρα ὈΥ {π6 τηουηΐδίη, δπα {ῃ6 
ΟΠΘ τηδγκοα Ὀγν ἴΠ6 868, Ραῦ ἢ6 τρθγ ον 04115 θυ 
“186 πογξμογῃ "᾿ δηα ““[Πς6 βου ΤῊ ᾿᾿ 51468. 

28. ΘΑπα 80, ὑΠπουρὴ ἢδς τεργεβδοπὺβ με ϑβοομά 
ϑϑοίΐοη. τ ΥΪν ΟΥ̓ ἃ ΤΟυΡἢ οΟὐ]ηθ, ἢ6 ταργαβθηΐβ. 
ἴῃς Τηΐϊνὰ ϑεοίϊίου. το} τότε τουρἢν ὑμᾶη [Π6 
ϑϑοοηά--- ἃ Πα ΤῸΓ 56 ν 6 8] γθϑϑοηβ. ΕἸγϑῦ 15 {ΠΠ6 τδάβοῃ 
ΔΙΤΕΔαΥ τηθηϊοπεαᾶ, πϑιηθῖν, Ὀεοδυθα ἴῃ 546 Ῥὲε- 
σἰηπηίηρ αὖ πε (Οδβρίδηῃ Οὐδἴεβ δπᾶ τυμπηΐηρ ἴο 
Οδγτηδηΐα ({Π6 546 οοιησηοη ἴο {ῃ6 ϑϑοοῃάᾶ μπᾶ 
ΤὨΗϊγα θοῦ οη8) μ85 ποῦ θδθη ἀδιοιταϊ θα αἀἰβυϊποῦν ; 

4 ΤΗδὺ ἰ8, ὑΒΘῪ πηϑῦρθ σοῃξυβοα]ν τὶ ΟὯ6 ϑῃοῦμου ΘΟΓΟΒΒ 
ὑῃ6 ᾿πδΡΊΠΔΥΥ 1π6 σοργοϑοηύϊηρ ὕμθ οοιημπιοη ὈΟΙΠΘΔΣΥ 
Ὀούνγοθῃ δϑούϊοῃ βϑοοηᾶ δῃᾶ ϑϑούϊζοιη Τηϊτγά. 

δ. 1ὴ τῃηδοιωδύϊοβ, ἃ ἀοὐ θα 1ἴπὸ. 
5. 866 ἤρυγτο δηᾶ ποΐβ οῃ ρᾶβο 296. 207 
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νότιον πλευρὰν ὁ ὃ Περσικὸς ἐ ἐμπίπτει κόλπος, ὅ ὅπερ 
καὶ αὐτός φησιν, ὥστ᾽ ἠνάγκασται τὴν ἐκ Βαβυ- 
λῶνος λαβεῖν γραμμήν, ὡς ἂν εὐθεῖάν τινα διὰ 
Σούσων καὶ Περσεπόλεως μέχρι τῶν ὅρων τῆς 
Καρμανίας καὶ τῆς Περσίδος, ἡ δυνατὸς ἦν 
εὑρεῖν μεμετρημένην ὁδόν, σταδίων οὖσαν ͵ τὴν 
ὅλην μικρῷ πλειόνων ἢ ἐννακισχιλίων" ἣν νότιον 
μὲν καλεῖ πλευράν, παράλληλον δ᾽ οὐ λέγει τῇ 
βορείφ. δῆλον δ᾽ ὅτε οὐδ᾽ ὁ Εὐφράτης, ᾧ τὸ 
ἑσπέριον ἀφορίζει πλευρόν, σύνεγγύς ἐστιν εὐθείᾳ 
γραμμῇ, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ὀρῶν ἐπὶ τὴν μεσημβρίαν 
ῥνείς, εἶτ᾽ ἐπιστρέ εἰ πρὸς ἕω καὶ πάλιν πρὸς 
νότον ̓ μέχρι τῆς εἰς θάλατταν ἐκβολῆς. δηλοῖ 
δὲ τὸ μὴ εὐθύπορον τοῦ ποταμοῦ, φράζων τὸ 
σχῆμα τῆς Μεσοποταμίας, ὃ “ποιοῦσι συμπίπ- 
τοντες εἰς ἐν ὅ τε Τίγρις καὶ ὁ Εὐφράτης, ὑπη- 
ρεσίῳ παραπλήσιον, ὥς φησι. καὶ μὴν τὸ ἀπὸ 
Θαψάκου μέχρι τῆς ̓ Αρμενίας ὀὐδὲ πᾶν μεμετρη- 
μένον ἔχει τὸ ἑσπέριον πλευρὸν τὸ ἀφοριξόμενον 
ὑπὸ τοῦ ,“ Εὐφράτου, ἀλλά φησι τὸ πρὸς τῇ ̓ Δρ- 
μενίᾳ μέρος καὶ τοῖς ἀρκτικοῖς ὄρεσι μὴ ἔχειν 
εἰπεῖν πόσον ἐστὶ διὰ τὸ ἀμέτρητον εἶναι. διὰ 
δὴ ταῦτα πάντα τυπωδῶς φησιν ἀποδιδόναι τὴν 
τρίτην μερίδα' καὶ γὰρ καὶ τὰ διαστήματά 2 φησιν 
ἐκ πολλῶν συναγαγεῖνδΒ τῶν τοὺς σταθμοὺς 
πραγματευσαμένων' ὧν "ὁ τινας καὶ ἀνεπυγράφους 

1 εἰπεῖν, ΜοΊηοἶκα ἰηϑογίβ, δον ἔχειν ; Οογαὶβ, σδιηοσ, δὰ 
τ νιν βιρραοβύρα ἰύ, 

3 ἃ ΒΙΘΌΘΏΚΟοοβ, ἢ ΤἼΘΙ], ἀρ] οθ, Ὀοΐογο φησιν; ἀτοβκυγά, 
Μοίμοκο, ΕΟΥρίρθυ, ἰο]]οννίπρ. 

5 συναγαγεῖν, (οΥδἾΒ, ἔογ συνάγειν ; Μοΐπεοῖθο ζο]]ονν ηρ. 
ὧν, ΟοΥδὶβ ἱπβοσίβ, Ὀϑίογθ τινάς ; Οατοβκυγά, Μοίμοϊο, 

ΕοΥΡίζο ον, ξο] σης ; Ο. ΜΌΠΟΥ ἀρργονίῃν. 
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ΒΘΟΟΒΑ͂Ϊγ, θδοδυβα ὑΠ6 Ῥαγβίδη ΟἹ] Ὀγεαῖκβ ἰηΐο ἐπα 
βου ΒΟΥ 5146, ἃ5 Εἰγαϊοβι β μ65 Πἰπηβ6] ἢ δᾶγ8, δηάᾶ 
ὑπογοΐογσα ἢ6 δᾶ δθὴ ἔογοθεα ἴο ἴδκαὲ [8 [ΐπὸ 
Ὀεριπηΐπρ' αὖ ΒΑΌΥ]ΟΝ 88 ὑμουρῆ ἰδ νγεσα ἃ ϑἰγαῖσῃς 
1π6 τυπηΐϊηρ ὑπγουρἢ ὅϑ.ϑα δπα ῬϑύβεροἹδ ἴο {6 
Γγοπ θυ. οὗ Οδυτηδηΐα ἃπα Ῥουβίϑ, ὁῃ ψῃϊοἢ 6 νγἃ8 

8016 ἴο πᾶ ἃ τπηϑθαβυγεα ἰρῆναν, νῃ]ο ἢ ννὰβ δ ραν 
ΤΟΥ ὕμδη πἷπα ὑπουβαπα βἰδαϊα Ἰοηρ, 411 ἰο] 4. ΤῊϊ5 
5146 Εγαϊοβιθπαβ 681]5 ““ βου ῦμοτη, θυ ἢ6 ἄοοβ ποὶ 
6811 Ὁ ρΡᾶγ8116] ἴο Π6 πουΐμοτη 546. Αραΐῃ, ἰδ 15 
οἰθαν ὑπᾶὺ ὑπ6 Ερηγαῦθβ, ὈῪ ψν ἰοἢ ἢδ τηδυῖβ οὔ ἴῃς 
νναϑύθυῃ 5166, 16 που ΠΟΥ ΘΔ ἃ 5ἰγαϊσηῦ 1ἴπὸ; Ὀυΐ 
δέσουν βονίηρ ἔγοση ὑπ6 τηουπΐδίηβ ὕονναγαὰβ ὕΠ6 βου, 
1 [θη ἴυτη5 δαϑυναγα, δηα [ἤθη βου νναγαὰ ἀραΐη ἴο 
ἴη6 ροϊπὺ ψῇθγα Ὁ δμρίϊθβ ἰηΐο ὑπ6 8586ε8Δ. Απὰ 
Εγαϊοβι 6 Π65 τ]. 65 οἰδαῦ ἴΠ6 γίνευ᾽ 5 ἰδοὶς οὗ βἰγαὶρῃῦ- 
Ὧ655 ΨΏΘη Πα ἱπαϊοαῖοθ [Π6 βῆδρε οἵ Μεβοροίδιηϊδ, 
ΠΟ ἢ τ ϑα]ῦϑ ἔσο 86 σοπῆπεοπος οὗτης ΤΊρτῖθ δπα Π6 
ἘΠΡΉγαίθ9--“ 16 ἃ ρΆ 116 γ,᾿ 85 ἢ6 ϑᾶγβ. Αμπα Ῥεβίά69, 
ἃ5 Ταρᾶταβ [Π6 5ἰγεΐοῃ ἔοι ΤἬδρϑδουβ ἴο Αττηθηΐδ-- 
Εγαϊου θη65 6065 ποῦ ὄδνθὴ Κηον, 85 ἃ αἀἰσίδηοο ἰῃδὶ 

ἢ85 δὴ ΠΟΙ τηθδϑᾶϑυγεα, [ἢ6 ψ αϑίθσῃ βία 6 ὑπΠδὺ 15 
τηδγκαα οἱἕ Ὀγ ἴῃς ΕἸΡργαΐθβ ; ΠΥ, ἢ6 βᾶγ8 ἢ6 ἀο65 
ποὺ Κπον ον στοδὺῦ 5 ὑΠ6 βἰγεῖοῃ παχὺ ἴο Ατὐτηθηΐδ 
8Δη4 ἴῃ 6 πουΐῃοσῃ τηουηϊδίηβ, το ὑπ δος ἐμαὺ 1 

5 ὉΠΙηδαϑυγοα. ΕῸΥ 84}1} ἔἢ656 γϑάβοηϑβ, ὑμπουοίοσο, ἢ 6 

βᾶγ5 ἢ6 τεργϑβθηΐβ ἴἢ6 ΤΗϊγαὰ ϑθοῦοη ΟΗΪΥ ἰῃ του ἢ 
Οὔ Ππ6 ; ἰπἀθοα, ἢ 588γ5 ὑπαῦ ἢδ οο]]θοϊθα ἄνθη {Πα 
αἰδίδποαβ ἔτοτα την Ὑτϊζουϑ ψ η0 Πα ψογκαά ουὖἵ 16 
1Ό]ΠΘΥαρ65----ϑοῖὴθ οὗ ψ ΐοἢ ἢ6 Βρθᾶκβ οὗ 85 δοῖυδ!ν 
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καλεῖ. ἀγνωμονεῖν δὴ δόξειεν ἂν ὁ Ἵππαρχος 
πρὸς τὴν τοιαυτὴν ὁλοσχέρειαν γεωμετρικῶς ἀντι- 
λέγων, ἐν ἧ χάριν εἰδέναι δεῖ τοῖς καὶ ὁπωσοῦν 
ἀπαγγείλασιν ἡμῖν τὴν τῶν τόπων φύσιν. ὅταν 
δὲ δὴ μηδ᾽ ἐξ ὧν ἐκεῖνος λέγει λαμβάνῃ τὰς 

γεωμετρικὰς ὑποθέσεις, ἀλλ᾽ ἑαυτῷ πλάσας, 
ἐκφανέστερον ἂν τὸ φιλότιμον καταμηνύοιτο. 

94, Ὁ μὲν δὴ οὕτως φησὶ τὴν τρίτην μερίδα 
τυπωδῶς ἀποδίδοσθαι μυρίων σταδίων ἀπὸ Κα- 
σπίων πυλῶν ἐπὶ τὸν Εὐφράτην, κατὰ μέρος δὲ 
διαιρῶν, ὡς ἀναγεγραμμένην εὗρε τὴν μέτρησιν, 
οὕτω τίθησιν, ἔμπαλιν τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τοῦ ἘΕἱὐ- 

φράτου ποιησάμενος καὶ τῆς κατὰ Θάψακον 
διαβάσεως αὐτοῦ. μέχρι μὲν δὴ τοῦ Τίγριδος, 
ὅπον ᾿Αλέξανδρος διέβη, σταδίους δισχιλίους 
καὶ τετρακοσίους γράφει' ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπὶ τοὺς 
ἑξῆς τόπους διὰ Γαυγαμήλων καὶ τοῦ Λύκου καὶ 
᾿Αρβήλων καὶ ᾿Εκβατάνων, ἧ Δαρεῖος ἐκ τῶν 
Γαυγαμήλων ἔφυγε μέχρι Κασπίων πυλῶν, τοὺς 
μυρίους ἐκπληροῖ, τριακοσίοις μόνον πλεονάσας. 

τὸ μὲν δὴ βόρειον πλευρὸν οὕτω καταμετρεῖ, οὐ 
παράλληλον τοῖς ὄρεσι θεῖς, οὐδὲ τῇ διὰ Στηλῶν 
καὶ ᾿Αθηνῶν καὶ Ῥόδου γραμμῇ" ἡ γὰρ Θάψακος 
πολὺ τῶν ὀρῶν ἀφέστηκε, συμπίπτει δὲ καὶ τὸ 
ὄρος καὶ ἡ ἀπὸ Θαψάκου ὁδὸς ἐπὶ τὰς Κασπίους 
πύλας. καὶ τά γε προσάρκτια μέρη τοῦ ὅρου 
ταῦτ᾽ ἐστίν. 
200 
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νιὺδουΐ {{01685. 80, ἴδεη, ΗΙΡΡρδύομιυβ νου] βϑοῖὰ ἴο 
6 δοϊίϊῃρ υπίδιυγ ἤθη ἢς οοπ γδαϊοῖβ νἱἢ ρσοο- 
τηθῦσοα] ΔΟΟΌΓΔΟΥ ἃ Π]ΘΙΘ ΓΟΌΡὮ Οὐ]ίπε οὗὨ {18 
παίυγα, Ἰηϑίοδα οὗ θεΐηρ σταΐεῖα!, ἃ5 ψὰ βῃου]α "6, 
ἴο 811} [ῃοβῈ ψῇῆο ᾶνὲῈ γερογίβεα ἴο 8 'ἴἢ ΔΗΥ νγΑῪ δἷ 
411 τὴ6 ΡῥΒυϑορταρην οὗ ἴμε τερίοθβ. Βυΐ ψῇδῃ 
ΗἸρΡρϑγοῆυβ ἀοθβ ποῦ Ἔνθ ἴδκε [18 φεοιηθίσίοδὶ ἢγ- 
ροΐμεβεβ "Ὅπι ψῃδὺ Εἰγαϊοβι απο 5 βαᾶγβ, θυΐ ἔργ αΐαβ 
οἢ Πὶβ ονψῃ δοοουηΐ, ἢ Ὀεοῦγαγϑ 8. βρὶ γὶῦ οὗὨ 6 ουβΥ 
581}1 τῆογα οὈν ου ΒΥ. 

24, Νον Εγαϊοβίῃεποθ δᾶγβ8 ὑπαὺ 1Ὁ 15. ΟἹΪΥ ὑπ 08, 
“1η ἃ ΤΟᾺρΡἢ-ουὐ]ης νγαγ,᾿ ὑπαῦ 6 88 γτεργϑϑεηϊαα 
186 ΤὨῖγά Βεοίοη, ν ἢ 115 Ἰδηστῃ οὗ ἴδῃ ὑπουβαπαᾶ 
βίδαὶα ἔγοηα πε (δβρίδη Οὐδἴεβ. ἴο με Ἐπρῃγαῖαβ. 
Αμπὰ ἢ δη, ἱπ τηδκίηρ βυαϊνἼδίομ5 οὗ {815 Ἰδησίῃ, ἢς 
βεῖβ ἄονγῃ {Ππ6 τη Αγ θηΐβ 7680 85 ἢ ἔουπα ἔμοῖὰ 
ΔΙΓΕΔΟῪ δβϑιρηθα ὈΥ οὔδεῖθ, δία Ὀδαρίπηΐϊηρ ἴῃ {πῃ 6 
ἰηνοῖβα οὐδ δὖ ὑῃ6 Ευρῃγαῖθθ δηα 115 ραβϑᾶρε δ 
ΤὨάρβαουβ. Ασοογαϊρῆν, ἔον [Π6 αἰδίδμος ἔγοσα [6 
Ἐπρηγαῖθβ ἴο ἴμε Τίρτίβ, δ [Π6 ροϊηῦ ψἤογα ΑἸΌΧδη 6 Γ 
ΟΓΟΒβοα ἰΐ, 6 ᾿ᾶὰγ8 οὔ᾽ ὕνο ὑπουβδῃα ἴουν πυπατγεα 
βίδαϊα; ὕβεπος ἴο πε βϑνεσαὶ ρ]δο88 ἰῃ ϑβιιο ββίοιῃ, 
ὑπτουρσῇ δυρδημα]α, [ἢ Τγοῦ5, Αὐρε]α, ἀπα Εοραΐδπᾶ 
([6 τοαῖε γν ψῃ ἢ ̓λαγίυ8 δα ἔγοτα Οδυραπλθ]α ἴο 
ἴΠ6 Οδβρίδη (ὐδῖθ8) ἢε 118 ουὐ πε ἴδῃ {πουβδηα βἰδαϊδ, 
Δα [88 ἃ βυσρίυβ οὗὨ ΟἿΪΥ ἴῆτεα δυπάγεα 5 δαϊδ. 
ΤῊ 5, ὑπ θη, 15 ὕΠ6 γγᾶὺ ἢδ τθαβυγοϑ [Π6 ΠΟΥΓΠΟΙΏ 5146, 
ποὺ Βανίηρ' ἢγϑῦ ρα Ὁ ρᾶγ4}1]6] ψ τῦἢ [Πς ταοπηΐδίη8, ΟΥ 
τ ὉΠ6 Ἰπὸ ὑμαῦ τὰπβ ὑπγουρῃ ἴῃς ΡΊ]Π]ᾶγβ, Αἴ θη5, 
δηα ΒΠοάθβ. Εὸνρ ΤἬαρβδουβ 1168 δ ἃ σΘοῃβ ἀθυ 0 ]6 
ἀἰϊἰδίδποα ἴτογα ἰῃς τηοιπΐδίηβ, 8)8)η4α ἴἢ6 τηουπηΐδὶη- 
τηρα δα {πῸ ραν ἴσου Τμάρβδοιιβ τηθοὺ αὖ {δμ6 
Οβϑρίδη Οαἴεϑβ.---- πᾶ ἴπεβα ἀγα ἴῃ 6 πογΐμοσμῃ ρου 018 
οὗ 186 Ὀουπάδηγ οὗ ἴῃς ΤΗϊτα δεοϊίοη. 
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2ὅ. ᾿Αποδοὺς δὲ τὸ βόρειον οὕτω πλευρόν, τὸ 
δὲ νότιον, φησί, παρὰ μὲν τὴν θάλατταν οὐκ ἔστι 
λαβεῖν διὰ τὸ τὸν Περσικὸν ἐμπίπτειν κόλπον, 
ἀπὸ Βαβυλῶνος δὲ διὰ Σούσων καὶ ἸΠερσεπόλεως 
ἕως τῶν ὁρίων τῆς τε Περσίδος καὶ τῆς Καρ- 
μανίας σταδίους εἶναι ἐννακισχιλίους καὶ δια- 
κοσίους, νότιον μὲν λέγων, παράλληλον δ᾽ οὐ 
λέγων τῷ βορείῳ τὸ νότιον. τὴν δὲ διαφωνίαν 
τοῦ μήκους φησὶ συμβαίνειν τοῦ τε βορείου 
τεθέντος πλευροῦ καὶ τοῦ νοτίου, διὰ τὸ τὸν 
Εὐφράτην μέχρι τινὸς πρὸς μεσημβρίαν ῥυέντα 
πρὸς τὴν ἕω πολὺ ἐγκλίνειν. 

26. Τῶν δὲ πλαγίων πλευρῶν τὴν ἑσπερίαν 
λέγει πρῶτον" ἣν ὁποία τίς ἐστιν, εἴτε μία εἴτε 
δύο, ἐν μέσῳ πάρεστι σκοπεῖν. ἀπὸ γὰρ τῆς 
κατὰ Θάψακόν φησι διαβάσεως παρὰ τὸν Εὐφρά- 
την εἰς μὲν Βαβυλῶνα σταδίους εἶναι τετρακισ- 

, 3 ᾽ 2 ἴον ν3.ν.,.» Ἁ 3 Ἁ χιλίους ὀκτακοσίους, ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπὶ τὰς ἐκβολὰς 
τοῦ Εὐφράτου καὶ πόλιν Τερηδόνα τρισχιλίους" 
τὰ δ᾽ ἀπὸ Θαψάκου πρὸς τὰς ἄρκτους μέχρι μὲν 
τῶν ᾿Αρμενίων πυλῶν καταμεμετρῆσθαι καὶ εἶναι 
ὡς χιλίους ἑκατόν, τοὺς δὲ διὰ Γορδυαίων καὶ 
᾿Αρμενίων μηκέτι" διὸ δὴ παραλείπειν αὐτούς. 
τοῦ δὲ πρὸς ἕω πλευροῦ τὸ μὲν διὰ τῆς Περσικῆς 
κατὰ μῆκος ἀπὸ τῆς ᾿Πρυθρᾶς ὡς ἐπὶ Μηδίαν καὶ 
τὰς ἄρκτους οὐκ ἔλαττον εἶναι δοκεῖ τῶν ὀκτα- 
κισχιλίων, ἀπὸ δέ τινων ἀκρωτηρίων καὶ ὑπὲρ 
τοὺς ἐννακισχιλίους, τὸ δὲ λοιπὸν διὰ τῆς Παραι- 
τακηνῆς καὶ Μηδίας ἐπὶ Κασπίους πύλας ὡς 

1 ἕως, Οοδοῦ, ἴον καί (ἔοῦ νι ίοῃ αἀτοβκυγα βυρβυϊιῦθϑ μέχρι; 
Μοίμοκο, Ὀύρηθν- ΜΌ]16ν, ΕΌγΡΊροσ, ζο] ον ηρ); Βογηδαδκὶβ 
ΒΌΡΓΟΥΙ. 
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20. Αἴοῦ Βανίηρ ὑπ ταργοδοηΐθα π6 πουΐβοτῃ 
βίάε, Εἰγαϊοβί θηθβ βᾶγ5 1Ὁ 15 ποῦ ροββίθ]8 ἴο ἕδαϊκε {Π6 
ΒΟΌ ΠΟΤ 5146 85 δίοηρ ὑῃ6 868, ὑδοδιβα ὅς Ῥεγβίδῃ 
Οὐ] ὑγϑακβ ἱπῖο Ὁ; Ὀαυΐ, βᾶγ5 6, ἔτοπὶ Βαρυίοη 
᾿Πτουρ ὅ0564 δηα δύβθροἹ δ ἴο {μ6 ἔγοπύϊθυβ οὗ 
Ῥογϑὶβ δη6α (διτηδηΐδ, ἰ 15 πο ὑπομβδηα ὕνο μυπαγεα 
αἰδαϊ4---ἀηα {5 ἢ6 ολ}]15 ““ϑου ΠΥ 546, θυ Πα 
ἀο65 ποῖ 68}1] ὑῃ6 βουΐϊμοιῃ 546 ρᾶγ8}} 61] ἴο {ῃ6 
πουΐμοσ. ἈΑἋ5 ἴο ἰῃς6 ἀἰϊβδγθηοα ἴῃ ὑπὸ Ἰεηρὺῃβ οὗ 
[Ππ6 δϑυϊτηδίθα πουΐμογῃ δηα βουῦμοση 51465, μ6 βᾶγ8 Ὁ 
ΓΒ} 05 ἔγοση ὑπὸ ἔδοι ὑμαὺ ὑπὸ Επρηγαῦθβ, δέσου Ὠδνίηρ 
βονεα βουϊηναταβ ἴο ἃ οουΐδίη ροϊηΐ, τᾶκοθ ἃ 
ΘΟ. ἀΘΥΆ0]6 Ὀεπα ἰοννασαβ ἔῃ 6 δαβϑῦ. 

206. Οὗ μὲ ὕνο ὑγδβνοῦβα 51465 Εγαϊοβί θῃθβ 
Βρθᾶῖκκβ οὗ ἴῃς ψεβίοση ἢγθῦ ; δπᾶ ψῇδῦ [6 παίυγε οὗ 
115 5146 15, ῃθῖμοὺ [Ὁ 16 Οὴ6 Π1πῸ οὗ ὕνψνο, ἰ5. ἃ τηδύϊεγ 
ΟΡΘη ἴο οοποϊδεγαξίοη. Εν ἔοι ὑμ6 ρᾶββϑᾶρ δἵ 
ΤἬάρϑδουβ, Π6 5ᾶγ8, ΔΙοπρ ἴμ6 ἘΠΡἨγαῦαβ ἴο Βαρυίοῃ, 
1 15 ἔουγ ἐπουβδηα εἰρῦ Πυπαγεοα βἰδαΐα, δπα ἔθ πος 
ἴο {μ6 ουὐοῖ οὗὨἨὨἁ [6 Ἐμρηγαῖεθ δπα τμῈ οἰζγ οὗ 
Τεγεάοι, ἴγαο ὑμουβδηᾶ ; Ὀυΐ 88 τορᾶγαβ {Π6 ἀἸδύδῃοαϑ 
ἴγοα Τμαρβδοὰβ πουΐηνναγα, {Π6 βἰδαΐϊα ἤδνε Ὀδθθὴ 
τηθαϑυγοα ὑρ ἴο πε Αὐτηδπίδη Οδίθϑ δα διηουῃῦ ἴο 
δΔΌουξ οπα ὑμπουβαπα οὔθ ἢυπαγεᾶ; ψἤογθα5 ὑδ6 
βίδαϊα πτουρσ Οογάγεηα δῃα Αττηθηΐα ἃγὲ 511] 
ὈΠΙΩΘΑΒΟΣΘΩ͂, Δπα 80 ἴον [15 γσθᾶϑοῃ ἢ6 ἰθᾶνθθ ὑβϑιῃ 
ουῦ οὗ οοῃϑίαογαίϊδἭοη. Βαυΐ οὗ ἴπδ6 546 οῃ {ῃς δϑϑὺ, 
ὑμαῦ ρατὺ νυ β ἢ γὰηβ Πγουρἢ Ῥεγβῖβ θη σίην 86 ἔτΌΤὰ 
ἴΠε Βεα 868, δρρτοχίπγδίεὶν ἴοννασαὰ Μεαϊα δηὰ {π6 
πουΐῃ, 8, ἢ6 ὑμῖηκΚ8, πὸ 1685 ὑμβδὴ εἰρσηῦ ὑπουβαπά 
βίδαϊα (ὑπουρΆ, 1 γβοκοπϑᾶ ἔγοια οαγίδίη ρυογηοηΐου68, 
δύ θη ἄρον πῖπ6 ὑπουβδηᾷ 5[86}18) ; δπα ὑπμ6 γεχηδίηἱηρ 
Ραγΐ, ᾿Πγουρἢ Ῥαγδοΐδοθηθ ᾿ δπα Μεαϊΐδ ἴο {Π6 (δβρίδῃ 

1 Ἐν 086 ροβίθίοη οὗ Ῥαγδϑίδοθηθβ 866 1ὅ. 8, 12. 
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᾽ Ν Ἁ ’ Ν Ἁ Ἀ τρισχιλίων: τὸν δὲ Τίγριν ποταμὸν καὶ τὸν 
Εὐφράτην ῥέοντας ἐκ τῆς ᾿Αρμενίας πρὸς μεσημ- 
βρίαν, ἐπειδὰν παραμείψωνται τὰ τῶν Γορδυαίων 
ὄρη, κύκλον μέγαν περιβαλομένους καὶ ἐμπερι- 
λαβόντας χώραν πολλὴν τὴν Μεσοποταμίαν 
ἐπιστρέφειν πρὸς χειμερινὴν ἀνατολὴν καὶ τὴν 
μεσημβρίαν, πλέον δὲ τὸν Εὐφράτην' γενόμενον 
δὲ τοῦτον ἔγγιον ἀεὶ τοῦ Τίγριδος κατὰ τὸ Σεμι- 
ράμιδος διατείχισμα καὶ κώμην καλουμένην Ὦπιν, 
διασχόντα ταύτης ὅσον διακοσίους σταδίους, καὶ 
ς ’ὔ Ν [οἱ 3 ᾽ 3 ἃ Ἁ ῥνέντα διὰ Βαβυλῶνος ἐκπίπτειν εἰς τὸν Περσικὸν 
κόλπον. γίνεται δή, φησί, τὸ σχῆμα τῆς Μεσο- 
ποταμίας καὶ Βαβυλωνίας ὑπηρεσίῳ παρα- 

’ ς 9 ᾽ “Ὁ ν πλήσιον. ὁ μὲν δὴ ᾿Ερατοσθένης τοιαῦτ᾽ εἴρηκε. 
27. Περὶ δὲ τῆς τρίτης σφραγῖδος καὶ ἄλλα μέν 

τινα ἁμαρτήματα ποιεῖ, περὶ ὧν ἐπισκεψόμεθα, ἃ 
δὲ Ἵππαρχος προφέρει αὐτῷ, οὐ πάνν. σκοπῶμεν 
δ᾽ ἃ λέγει. βουλόμενος γὰρ βεβαιοῦν τὸ ἐξ ἀρχῆς, 
ὅτι οὐ μεταθετέον τὴν ᾿Ινδικὴν ἐπὶ τὰ νοτιώτερα, 
ὥσπερ ᾿ἘΠβατοσθένης ἀξιοῖ, σαφὲς ἂν γενέσθαι 
τοῦτο μάλιστά φησιν ἐξ ὧν αὐτὸς ἐκεῖνος 
προφέρεται: τὴν γὰρ τρίτην μερίδα κατὰ τὴν 

’ 3 3 ’ ς Ν [Ὶ 

βόρειον πλευρὰν εἰπόντα ἀφορίξεσθαι ὑπὸ τῆς 
- Φ κι 

ἀπὸ Κασπίων πυλῶν ἐπὶ τὸν Εὐφράτην γραμμῆς 
σταδίων μυρίων οὔσης, μετὰ ταῦτα ἐπιφέρειν ὅτι 

ἈΝ ΄ Ν ν 3 Ἁ [ον 3 ᾿Ὶ 

τὸ νότιον πλευρὸν τὸ ἀπὸ Βαβυλῶνος εἰς τοὺς 
ὅρους τῆς Καρμανίας μικρῷ πλειόνων ἐστὶν ἢ 
ἐννακισχιλίων, τὸ δὲ πρὸς δύσει πλευρὸν ἀπὸ 
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ἀἀαΐε5, δρουαΐ ἴῆγδα ᾿μουβᾶπα βἰδαϊα. Τῆς Τίρτίθ δηᾶ 
πὸ Επρἢγαῦοθβ, ἢ6 βᾶγ8, ἤονν ἔσοτη Ασιωθηΐα βουτῃ- 
ψγαῖάβ ; δηᾶ ἴῃ θῇ, ἃ5 5000 88 ὑπ εὺ ρᾶ55 ὕπε του δ] 8 
οὗ Οοτάγεπε, ὕπο αδβοῦῖρθε ἃ στεαὺ οἶγοϊὶς δηᾶ 
ΘΠΟΪοβο ἃ σοη βίου ]6 ὑουυῖΟΥΥ, Μεβοροϊδμμία ; 8 
θη ὑπαῪ ἴση ἰονναγαὰ ὕπ6 νἱηἴ6Γ τἰβίηρ οὗ ὑπῈ βὰῃ ἢ 
δα [Π6 βουΐῃ, θαΐ τρογα 50 ἴῃ6 Ἐυρῆηγαῦεβ ; δηᾶ [ῃ6 
ἘΜΡ γαῖθβ, ΔΡΙΟΥ Ὀδοουληρ' ἜΘΟΥ ΠΘΑΓΟΥ ἴο ἴῃς ΤΙρΥΙβ 
ἴῃ ὕπ6 πεῖρῃρουγμοοα οὗ ἰῃς 411 οὗ ϑϑιηίγαιβ δῃηᾶ 
ἃ ὙΙΠαρε οΔ116ἡ Ορὶβ (ἔγοαω νηὶ ν]ᾶρε {6 
ἘΠΡΏγαΐο8 νψὰβ αἰδίδηῦ ΟἿΪν δρουῦ ὕνο δυπαάγεοά 
ἰδ 18), ἀπά, δέζεν. βονίπρ πτοαρὴ ΒΑΡΎ Ομ, οταρϊεβ 
Ἰηξο ἔπε Ῥουβίαπ ΟὉ]. “80 [δ οοιηεβ ἴο Ρᾶ85, ἢξς 
588 γ5, “τῃδῦ ἴΠ6 5ῆδρε οὗ Μεβοροΐδιηϊα ἃπα ΒαΑΡυ]οηΐα 
5 Π|6 Ὁῃδῇ οὗ ἃ σ4}16γ. δυο, ἤδη, ἀγα ὑμε 5ἰδίε- 
τηθηΐβ ΠΟ ἢ Ἐὐταϊοβί θα 5 ἢδ5 τηδᾶ6. 

21. Νον, 85 τεράγαὰβ με Τηῖγα ϑϑοῦοη, δἰ πουρἢ 
Π6Υ6 ἃγα οδγίδίῃ οὐαὶ οὐοῦβ ψῃοἢ Εγαϊοβυοηθ5 
ΤΑ] 65---ἃπα 1 5}Ὰ}} ἀϊδβοῦβ {Π1686--- 580] ἢδς ἀοεβ ποῖ 
ΕΥΥ αὖ ἃ}} ἰῃ ὑμ6 τηδίζουβ ἴογ ψῃοἢ Ηἰρρδιοῇβ 
ΓΕΡΙΌΔΟΝΕΒ ἢ. [,εὖ υ8 866 ψνῃαὺ ΗἸΡΡδγοΒι5. 5805. 
Ιὴ 5 ἀοβδῖγα ἴο δϑίδ] 8 86 ἰη1141] σοἰδιϊογηθηΐ, 
ΠΘΙΆΘΙΥ, ὑπαῦ νὰ τηυϑῦ ποῦ ΒΗ1Ε [πα ϊὰ ἔΑυῦθαν ἴο {π6 
βου, ἃ5 Εἰγαϊοβι θη6 5. ταῦ 68, μΠ6 βαὺβ Ὁ Ψ1] Ὀ6 
Ῥαυ θυ] αν] οὈνίουβ ἔγοτὰ Εταϊοϑι οπαβϑ᾽ οὐαὶ υὐζετ- 
8668 ὑπῦ νὰ τηυβῦ ποῦ 40 80 ; ἴον δήϊον ἤγβι βαυ]ηρ' 
ὑμαῦ {6 ΤὨϊγα ϑϑοίοι 15 τηδυϊϑα οὔ οἡ 1ἴ5 πογΐμουτι 
βίαβα Ὀγ ὅπ 1ἴὴ6 ἀγάγῃ ἔγοτα ἴῃ6 (δϑρίδηῃ ὐδῦθβ ἴο 
ὑπ6 ΕἸ ρηγαῖθβ, ἃ αἰβίδποα οὗ ἴδῃ ὑμπουβδηα κἴδαϊΐδ, 
Ἐξαϊοβίμθηθβ δα α5, ἰαΐθυ οἡ, ὑπαὺ π6 βου τποσῃ 546, 
νυ ὨΙΟἢ τυηϑ5 ἤοση ΒΑΌΥ]ΟΙ ἴο πε ἔγοη οῦβ οὗ (δυγηδηΐδ, 
15. 515. Ὁ]Υ τόσα ἴμδη ηἶπα ἐμπουβδηα βἰδαϊα πὶ ἰδηρίῃ, 

. 8ηα {Π6 5146 ὁπ [ῃ6 νγεϑὺ ἔτοτη ΤὨαρβδοιβ δἰοπρ ὑΠ 6 

1 3366 Ἰοοϊποϊΐθ 2, ρᾶρθ 10. 
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Θαψάκου παρὰ τὸν Εὐφράτην ἐ ἐστὶν εἰς Βαβυλῶνα 
τετρακισχίλιοι ὀκτακόσιοι στάδιοι, καὶ ἑξῆς ἐπὶ 
τὰς ἐκβολὰς τρισχίλιοι, τὰ δὲ πρὸς ἄρκτον ἀπὸ 
Θαψάκου, τὸ μὲν ἀπομεμέτρηται μέχρι χιλίων 
ἑκατόν, τὸ λοιπὸν δ᾽ οὐκέτι. ἐπεὶ τοίνυν, φησί, τὸ 
μὲν βόρειόν ἐστι πλευρὸν τῆς τρίτης μερίδος ὡς 
μυρίων, ἡ δὲ τούτῳ παράλληλος ἀπὸ Βαβυλῶνος 
εὐθεῖα μέχρι ἀνατολικοῦ πλευροῦ συνελογίσθη 
μικρῷ πλειόνων ἢ ἐννακισχιλίων, δῆλον ὅτι ἡ 
Βαβυλὼν οὐ πολλῷ πλείοσιν ἢ χιλίοις ἐστὶν 
ἀνατολικωτέρα τῆς κατὰ Θάψακον ἕ αβάσεως. 

28. ᾿Εροῦμεν δ᾽ ὅτι, εἰ μὲν ἐπὶ τῆς αὐτῆς μεσημ- 
βρινῆς εὐθείας ἐπ᾽ ἀκριβὲς ἐλαμβάνοντο αἴ τε 
Κάσπιοι πύλαι καὶ οἱ ὅροι τῶν “Καρμανίων καὶ 
Περσῶν, πρὸς ὀρθάς τε ἤγοντο ἀπὸ τῆς λεχθείσης 
μεσημβρινῆς εὐθείας ἥ τε ἐπὶ ἀνε μι καὶ ἡ ἐπὶ 
Βαβυλῶνα, συνέβαινεν ἂν τοῦτο. ἡ γὰρ προσεκ- 
βαλλομένη τῇ διὰ Βαβυλῶνος μέχρι τῆς διὰ 
Θαψάκου εὐθείας μεσημβρινῆς, ἴση ἂν ἦν πρὸς 
αἴσθησιν ἢ ἢ πάρισός γε τῇ ἀπὸ Κασπίων πυλῶν 
εἰς Θάψακον' ὥστε τῇ ὑπεροχῇ ἐγίνετ᾽ ἂν ἀνα- 
τολικωτέρα ἡ Βαβυλὼν τῆς Θαψάκου, ἣ ἧ ὑπερέχει 
ἡ ἐκ Κασπίων πυλῶν εἰς Θάψακον τῆς ἐκ τῶν 
Καρμανίων ὅρων εἰς Βαβυλῶνα. ἀλλ᾽ οὔτε 

1: Οὐ οουγδα ΗΙΡΡρδγοβ δ᾽ ἀΡραπιθηΐ 8 βουπὰ 1ἢ 18 ὈΥΡούΒ.- 
6865 ὉΘ ἐμμ ται ἡ ΗΣΡΡρδγοδτβ δϑβυμηθθ ὑμαῦὺ Εὐγαϊοβύῃθηββ᾽ 
ἤσυγοβ πεῖν ΘΓ ὕο ᾿ἰαὐλῦυ 8] δηα Ἰοηρσί πα] 8] αἰδβύϑποοβ ; δὰ 
ὈΥν ἀγανίηρ ἃ γθοΐϑηρ! θα γῇ ο86 8468 δἃγθ ἔογπιϑα ὈῪ ΡΟ ΡΉΝΝ 
Ὁπγουρῇ ΤὨδρβδουβ δηα ὑΠ6 Οδδρίδη (ὐδύοβ, γαβρθούινου, δηᾶ 
ΌΥ Ῥᾶ.8}16]8 οὗ αὐ ὑχὰθ ὑβγουρὰ ΤἬδρβδοῦθ δπα ὑπ6 Οδβρίϑη 
(ἀδύθβ, δηα ὑῃγουρὶ ΒΘΌΥ]Οη, ἢ 6 Θαθ1]ν οομνίοῦβ Εἰγαύοβῦ θη 68 
οὗ ἱποοηβιβύθπου. Τηδὺ ἰβ, ὉΥ ἃ γεσμοίο αὐ αδδιγάλιηι, 
86 ἔογοθβ Εγαυοβι βθηοθβ᾽ ΒΟΥ]. ποῖ ἔδυυμοσ τνϑϑῦ ὑμδη 
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ἘΠρὨγαῖεβ ἴὸ Βαρυΐοη 15 ἔουσ ὑπουβαπα εἰσ ῦ πυπάτοα 
βἴδαΐα, ἀπά, ποχῦ, ἔγοτα Βαρυ]οι ἴο {πε ουἰ]εὺ οὗ ἴΠ6 
ἘΛΡγαΐθθ 15 ἴθσεα ὑπουβδηᾶ βἰδαΐα, μα 85 ἴὼν {Π6 
αἰδίδμοθς ποσί οὗ Τβαρβᾶσαβ, οπα οὗ μετα ἢ88 θθθὴ 
ΤηΘΑβυγρα οΥ᾽ δ5 ἴὯΥ ἂ5 οὔδ ἐπουβαηα ομα δυπαγεα 
δἰδαΐϊα, να ὑπ6 τοδί μον 86 51} υπῃγηθαϑυγθα. 
ΤΉΏΘΙ, 8ᾶγ5 ΗΙΡΡδσοβυϑ, βίηοα {86 πουΐβοσῃ 546 οὗ 
ἴῃς ΤΗϊγτά δεούϊζῃ ἰ5 δροὰῦΐ ἴδῃ ὑποιυβαμπα ϑἰδαϊΐδα, δπα 
βίηοα [Π6 Ἰη6 ρᾶγ8]16] ἐπεδγεῖο, βίγαιρῦ ἔγοια Βαρυ]οη 
ἴο {μὲ δαβϑύθγῃ 5146, νγὰβ γβοκοῃδα Ὀγ Εἰγαϊοβυῃε68 δ 
ΒΠΡΠΌΥ τόσα ὑμδη πίπε ὑμουβδηᾶ βἰδαΐδ, Ὁ 8 οἶδα ῦ 
ὑμαῖ ΒΑΡΎ ]ομ 15 ποῦ το ἢ τόσα ἤμδη ἃ ὑπουβαπᾶ 
βίδαϊα ἔαυῖ εν εαδῦ ὕμδὴ ὕπ6 ραᾶββᾶρε δὶ Τπαρβδοιβ.} 

28. ΜΥ τορὶγ 1} Ρὲ: 1, ἢ ραοτηείτίοδὶ 
ΡΓΕοϊδίοη, μα ἴοοϊς με (ὐδϑρίδη (ὑαΐεβ δῃὰ {δε 
Γγοηδουβ οὗ Οδιγηδηΐϊα ἃμα Ῥευβϑὶβ 88 ΠΡΟῚ [ΠΕ 58:26 
δ γα σεῦ τηδτί ἴδῃ, ἀπ ἢ νὰ αἀτὰν ἴΠς6 Ἰΐηθ ἴο 
ΤΠάαρβάοὰβ δηᾶ {πα ᾿ἰπα ἴο Βαρυοη δ τὶρηῦ δΔῃρ]68 
νὰ [ῃη6 οαἰα βἰγαῖσῃῖλ τρουαΐδη, ὕμεη ὑπαὶ οοπ- 
ο]υδίοη οὗ Ηἰρραγοῖυβ ψγου]α μὲ ν]14. [παεεᾶἅ, {Π6 
Ἰῖπη6 [πγουρ ΒΑΡ ]οι,2 1 ἔσο Υ ργοα ποθ 85 ἴδ 88 ἴῃ 6 
βίσαϊ σὺ τιον ἀϊδπ ὑΠγουρ ΤΠάρβδουβ, νου], ἴο ὑπα 
Ἔγα, θῈ βδαμ8]---οὐ δὖ 811] ενυθηὺβ δρργοχίτηδίθ! νυ βαυδ]--- 
ἴο πε 1ἴπθ ἔγοση [π6 (δβρίδῃ ὐαΐεβ ἴο ΤΠ αρβδουβ ; δηά 
ἤδηος ΒαΌυ οι ψου]ᾶ οομλα ἴο Ὀὲ ἔδγῦμεν εαϑδὶ ἴθδη 
ΤΒάρβϑοὺβ ΕΥ̓͂ 88 ΤΟ ἢ ἃ5 ἴπ6 ]ΐη6 ἔγοτα ἔπε Οδϑρίδῃ 
Οαἴεβ ἴο Τπαρϑᾶουβ ὄχοεθᾶς ὑῃ6 Ἰ᾿ΐπθα ἔσοιη ὑῃ6 
Οδιτηδηΐδη ἰγοη ετβ ἴο Βαρυ]ο! Βαΐ, ἰπ ἴῃς ἤγϑὶ 

Ἐταυοβυθηθβ πιϑδηῦ Ὁ ὕο 6 (ορ. ὃ 86 ὈΘΙΟΥ οὐ ὑμ᾽8 Ῥοϊπύ). 
δύγαθο Ῥγοοθθαβ ἴο ϑῆονν ὕμα ἔδιδον οἵ ΗΠ ΡΡδγο δ᾽ γθϑβϑοη- 
ἱπρ, δῃ ϑνθῃ ἴο βδον ὑπμαὺ ΗἸΡΡδγολβ τηϊρσῃῦ παᾶνὸ ργονθά, 
οὨ 6 ΒΆΠ26 ὈΓΘΙΪΒ868, 501} ργοδῦθν δοϑαγαϊ οἡ ὕμ6 ραγύ οὗ 
Ἐὐγϑοβυ 68. 

3 Τδῦ ἰβ, {Π6 πὸ ἄγῃ ῥδυρϑηάϊου αν ὕο ὕμ6 ὨλουΙ δὴ 
ὑπϑὺ Ρ48565 ὑῃγοῦρ 86 Οδειηδηΐδη ἔγοηύοσ. 
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τὴν διορίξουσαν γραμμὴν ἑσπέριον πλευρὸν τῆς 
᾿Αριανῆς ἐπὶ μεσημβρινοῦ κειμένην εἴρηκεν Ἔρα- 
τοσθένης, οὐδὲ τὴν ἀπὸ Κασπίων πυλῶν ἐπὶ 
Θάψακον πρὸς ὀρθὰς τῇ διὰ τῶν Κασπίων πυλῶν 
μεσημβρινῇ, ἀλλὰ μᾶλλον τὴν τῷ ὄρει γραφο- 
μένην, πρὸς ἣν ἡ ἐπὶ Θάψακον γωνίαν ποιεῖ ἀπὸ 
τοῦ αὐτοῦ σημείου κατηγμένη, ἀφ᾽ οὗ καὶ ἡ τοῦ 
ὄρους γραμμή" οὔθ᾽ ἡ ἐπὶ Βαβυλῶνα ἠγμένη ἀπὸ 
τῆς Καρμανίας παράλληλος εἴρηται τῇ ἐπὶ 
Θάψακον ἠγμένῃ: οὐδ᾽ εἰ παράλληλος ἦν, μὴ 
πρὸς ὀρθὰς δὲ τῇ διὰ Κασπίων πυλῶν μεσημβρινῇ, 
οὐδὲν ἂν ἐγίνετο πλέον πρὸς συλλογισμόν. 

29, Ὁ δὲ ταῦτα λαβὼν ἐξ ἑτοίμου καὶ δείξας, 
ὡς οἴεται, διότι ἡ Βαβυλὼν κατὰ Ἐρατοσθένη 
Θαψάκου ἀνατολικωτέρα ἐστὶ μικρῷ πλείοσιν ἢ 
χιλίοις σταδίοις, πάλιν ἄλλως πλάττει λῆμμα 

: Ν ΝῚ ’ ἑαυτῷ πρὸς τὴν ἑξῆς ἀπόδειξιν, καί φησιν, ἐὰν 
ἐννοηθῇ ἀπὸ Θαψάκου ἐπὶ μεσημβρίαν εὐθεῖα 
ἀγομένη καὶ ἀπὸ Βαβυλῶνος ἐπὶ ταύτην κάθετος, 
τρίγωνον ὀρθογώνιον ἔσεσθαι, συνεστηκὸς ἔκ τε 
τῆς ἀπὸ Θαψάκου ἐπὶ Βαβυλῶνα τεινούσης 
πλευρᾶς καὶ τῆς ἀπὸ Βαβυλῶνος καθέτου ἐπὶ 
τὴν διὰ Θαψάκου μεσημβρινὴν γραμμὴν ἠγμένης 
καὶ αὐτῆς τῆς διὰ Θαψάκου μεσημβρινῆς. τούτου 
δὲ τοῦ τριγώνου τὴν μὲν ὑποτείνουσαν τῇ ὀρθῇ τὴν 
ἀπὸ Θαψάκου εἰς Βαβυλῶνα τίθησιν, ἦν φησι 
τετρακισχιλίων ὀκτακοσίων εἶναι τὴν δ᾽ ἐκ Βαβυ- 
λῶνος εἰς τὴν διὰ Θαψάκου μεσημβρινὴν γραμμὴν 
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ΡΪδςς, Εχαϊοβίθμαβ ἢ85 ποῦ βροόκεη οὗ {με πε ὑμπδΐ 
Ῥουπα58 ἃ γνγνδϑίθτη 5146 οὗ Αὐίδῃδ ἃ5 ᾿γὶηρ᾽ ΟΠ ἃ το ἴδῃ : 
ΠΟΥ γεὺ οὗ {ῃ6 ]ἰπα ἤοτη πε (ὑαβρίδῃ Οὐδἴθβ ἴο 
ΤΒαρβδουβ 85 δ τἱρῆῦϊ Δηρ]65 σι ὑῃ6 τηϑυ ἴδῃ 11π6 
ὑβγυουρὴ {πε (Οδβρίδη (ὑαἴεθβ, θαὺ γαῦμου οὗ π6 11πὸ 
τηϑύκεα θγ {Π6 τηουπῃΐδίη-τάηρσα, ψ] ἢ ψ Π]Οἢ 1ἴπὸ ὑΠῈ 
᾿'π6 ἴο ΤΠαρβδᾶοιιβ ἔουτη8 δὴ δουΐα Δηρ]6, βίποα {6 
Ιαῦϊεν μὰ5 θθθη ἄγαν ἄοόνῃ ἢ ἔτοση ὑΠ6 βϑτηδ ροϊηΐ ἃ5 
ὑπαῦ ἔγοτῃ νυ ΐϊοἢ ὑΠ6 τηουηΐδίη-] πὸ 85 ὈδΘΘη ἀγάνῃ. 
Ι͂ὴ {Π6Ὸ 5εοοπα ρΐδοο, Εγαϊοθύμθηθβ ἢδ5 ποὺ οδ]] δα ἐῃς 
᾿ἴπὸ ἄγαν ἴο ΒΑΌΥ]ΟΙη ἔτοτα Ουτυδηΐα ράγΆ116] ἴο ἐῃ 6 
πε ἄγᾶνψῃ ἴο ΤὭδρϑδοιβ; δηᾶὰ ὄνεὴ ἰἢ Ὁ ψοΓα 
ΡΔΥ8116], Ὀὰΐ ποῖ δ τὶρῃΐβ δηρ]εβ σι [Π6 τρουϊδη 
᾿πὸ ὑπγοῦρ τῆς (ἰἀβρίδη αἴδβ, πὸ δαναπίασε ψου]άᾶ 
ΔΟΟΙΆΘ ἴο {Π|᾿ ἀὐρυχηεηΐ οὗ ΗἹρρδυςῃυβ. 

29. Βυὺ δέου τρακίηρ {Ππ686 δϑϑυχαρίοηβ οἵ -ΠΔη4, 
δα ΔἴΟΥ βῃονίηρ, ἃ5. 6 ᾿Πίηϊτβ, ὑμαῦ ΒΑΡΎ ]οπ, δο- 
οοΥπρ ἴο Εἰγαϊοϑίῃ θη 65, 15 ἔστην εαϑῦ ἤδη ΤἼδρϑα- 
οι ὈΥ 510} τοτὲ ὕπδη ἃ ὑπουβαπα 5ἴδαϊα, Η!ρ- 
ΡᾶγοΒα5 ἀραίη ἰα]γ ἔδογοαῖθβ Δἢ ἀβϑαμαρύϊοη ἴῸΓ 868 
ἴῃ ἷβ ϑυθβεαυδηΐ ἃγριμηδηΐ ; ἃΠπΠα, ἢδ β88γ8, ἰἔ νε 
οοποαῖνα ἃ ϑἰγαίρηῦ πὸ ἄγαν ἴσο ΤἬδρβδοιβ ἴο- 
γα 5 {πΠ6 βου τῇ δηα ἃ ᾿ἴπ6 Ῥευρεπαϊου δῦ ἴο 1 ἔτοτα 
ΒΑΌΥ]ΟΙ, γα Ψ}}}1] ᾶνε ἃ τἱρῃ -δηρ]οα ἰγδηρ]θ, οοχὰ- 
Ροββα οὗ ἴδ 8146 ὑμπαὺ εχίεπαβ ἔστοστη ᾿ παρβδοιιβ ἴο 
Βαῦγϊομ, οὗ {6 ρευρεπαϊουϊαν ἄταν ἴτοτη ΒΑΌΥ]ΟΙ 
ἴο ἴπ6 τηθραΐδη ᾿ἴπ6 Τῃγοὺσ ὙΤΠάρβασαβ, δῃα οὗ 
πα του αΐδη [1861 ὉΠγτοὰρ ΤὨαρϑαοαβ. ΟΥ̓ 818 
ὑὐϊδησὶα ἢ τωᾶκοβ ἴῃ6 ἰἴπὲὸ το ΤὭαρβαοιβ ἴο 
ΒΑῦγϊοη ὑπ Ὠγροΐεδπυβα, ψοἢ ἢ βᾶγβ ἰβ ἔθ 
ὑπουβδηα εἰρη Ὠυπαγοα 5ἴδαϊδ ; δἀπα ὅθε ρεδγρεπαι- 
οὐ] ΠῸΤ ΒαΡν]οὰ ἴο ἴἢδ τπϑυΐδη [Ἰἷπ6. ἐΠγουρἢ 
ΤΠάρδβδουδβ, 5110. ΠΥ τότ ὑμδη ἃ ὑϊουβαπα 5ἰΔα]8--- 

1 Τηδὺ 18, νι ἃ ἀϊνούζϑηοο ὑοψὰαγα ὑπ6 βουΐῃ. 
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κάθετον μικρῷ πλειόνων ἢ χιλίων, ὅσων ἦν ἡ ὑπερ- 
οχὴ τῆς ἐπὶ Θάψακον πρὸς τὴν μέχρι Βαβυλῶνος. 
ἐκ δὲ τούτων καὶ τὴν λοιπὴν τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν 
συλλογίζεται πολλαπλάσιον οὖσαν τῆς λεχθείσης 

καθέτου. προστίθησι δὲ ταύτῃ τὴν ἀπὸ Θαψάκου 
πρὸς ἄρκτον ἐκβαλλομένην μέχρι τῶν ᾿Αρμενίων 
ὁρῶν, ἧς τὸ μὲν ἔφη μεμετρῆσθαι ᾿Ερατοσθένης 
καὶ εἶναι χιλίων ἑκατόν, τὸ δ᾽ ἀμέτρητον ἐᾷ. 
οὗτος δ᾽ ἐπὶ τοὐλάχιστον ὑποτίθεται χιλίων, ὥστε 
τὸ συνάμφω δισχιλίων καὶ ἑκατὸν γίγνεσθαι" ὃ 
προσθεὶς τῇ ἐπ᾽ εὐθείας πλευρᾷ τοῦ τρυγώνου 
μέχρι τῆς καθέτου τῆς ἐκ Βαβυλῶνος πολλῶν 

χιλιάδων λογίζεται διάστημα τὸ ἀπὸ τῶν ᾿Αρ- 
μενίων ὀρῶν καὶ τοῦ δι’ ᾿Αθηνῶν παραλλήλου 
μέχρι τῆς ἐκ Βαβυλῶνος καθέτου, ἥτις ἐπὶ τοῦ 
διὰ Βαβυλῶνος παραλλήλου ἵδρυται. τὸ δέ γε 
ἀπὸ τοῦ δι’ ᾿Αθηνῶν παραλλήλου ἐπὶ τὸν διὰ 
Βαβυλῶνος δείκνυσιν οὐ μεῖζον ὃν σταδίων δισχι- 
λίων τετρακοσίων, ὑποτεθέντος τοῦ μεσημβρινοῦ 
παντὸς τοσούτων σταδίων, ὅσων Ἐρατοσθένης 
φησίν. εἰ δὲ τοῦτο, οὐκ ἂν ἦν τὰ ὄρη τὰ ᾿Αρμένια 
καὶ τὰ τοῦ Ταύρου ἐπὶ τοῦ δι᾿ ̓ Αθηνῶν παραλλήλου, 
ὡς ᾿Ερατοσθένης, ἀλλὰ πολλαῖς χιλιάσι σταδίων 
ἀρκτικώτερα κατ᾽ αὐτὸν ἐκεῖνον. ἐνταῦθα δὴ πρὸς 

1 ἙΎοΙ ὕπο Οδδρίδηῃ (ὑδὐθϑ. 
3. ΒΎοῖα πο Ομ δηΐδῃ ἔγο ο Υ. 
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[Π6 διηουπῦ ΕΥ̓ ΠΟΙ ὑπὰ Ἰΐἰπα ἴο ΤΠδρδαουδὶ 6χ- 
οοβαδα [ἢς 6 ὉΡ ἴο Βαρυ]οη 3; δπα ἔπε ΠΌΙα 
Ππ 686 δυαβ ἢῈ ἤρσυγεβ ὑπὸ οἴμεν οὗ {με ὕνο 11π68 
ψ ΠΣ Θἢ ἔοστα [ῃς τἱρσηῦ δηρ]ς ἴο 6 τδγ ὑΐπη68 ἸΟΩΡῸΣ 
ὕπδη {Π6 8814 ρευρθοῃαΐουϊαυ. Απᾶ δ δάά5 ἴο ὑπαὶ 
᾿η6 86 ἸπῈ ργοάυοδα που νναταβ ἔοση ΤἬδρβδουβ 
ἋΡ ἴο {Π6 Αὐτηθηΐδη τηουηΐδΐηβ, Οη6 ρᾶτΐ οὗ ψῃϊο ἢ 
Εχαϊοβιθηθβ βδϊα μδα θθθὴ τηθδϑυγθα ΔΠα νγᾶβ ΟΠ 6 
ὑπουβδηα οὔθ δυμπαγοα βἰδαΐα, θαΐ ἴπΠ6 οὔμοὺ ρατΐ 
ἢ Ἰδᾶνθβ ουῦ οὗἩ οοῃϑίαθγαύζοι ἃ5 ππτηθδϑυσοα, Ηἰ:ρ- 
ῬΔΥΟΠ 5 ΔΘΘΌΣΩΘΘ ΤῸΓ ὑΠ6 Ἰαϊῖζον ραγὶ ἃ ὑπουβδηα βἰδαΐα 
αὖ ἴῃς Ἰεδϑῖ, 80 ὑμαὺ {πῆθῸ ϑυ οὗ τῆς ἔνο ραγίϑβ 
διηουηΐθ ἴο ὕνο ἐῃμπουβδηα οὐδ Βυπαγρα εἰδΔαϊα : δηά 
δαάϊηρ {5 δὰ ἴο 8 βἰγαίσῦ- πὸ 5146 ὃ οὗ {ῃς 
ὑχῖδηρ]6, ψ ΏΙΟΙ ἰ56 ἀγάγῃ ἴο τηθεὺ ἰΐ5 ρευρεηαϊου αν 
ἔτοηῃ Βαρυ]οη, Ηἰρρδγοῆυβ οοχηριιΐΐαβ ἃ αἰδίδπος οὗ 
ΒΕΥΘΙΆΙ] ὑπουβαπα εἰδαϊΐδ, πᾶιηθὶν, ὑπαὺ ἴσου {πα 
Αὐτθηΐδη Μουπίδίηβ, ΟΥἨΥΎΘΆΠ6 ρᾶ78}18] ἰπαὺ συ ῃ8 
ΤΠσουρ Αὐμθηβ, ἴο {Π6 ρευρεπαϊουαῦ ἔγτοιη ΒδΌυ]οπ 
---π ἢ ροΙΡε πα ου]γ μ6 ἰαὰγβ οὐ ὑμ6 ρᾶδ.8]16] 
ἐπᾶῦ τὰπβ Τῃγουρῃ ΒΑΡΎ ]οη. Αὖὐ δὴν ταῖε, ἢ6 ροϊηΐβ 
ουὖῦ ὑπαῦ ἰῃς αἰδίδμος ἴγοιῃ - [ῃ6 ρ818}186] τῃτουρἢ 
Αὐμθηβ ἰο ὑμπαὺ ὑβτουρῆ ΒαΡΎΪοη 18 ποῦ τόσα ὑμδῃ 
ἔνο ὑμπουβαῃα ἔουγ Πυπαγοα 5ἰδαϊα, 1 ὃ Ὀ6 αβϑυχηθα 
ὑμαῦὺ ὑῃ6 ψγῇῆο]8 τρϑυϊ ἴδῃ ἰ5 {Π6 πυῦεῦ οὗ 58ἰδαϊα 
ἴῃ Ἰεηρσίῃ ὑπαὶ Εγαϊοβυμθηθβ βᾶγ8; δηὰ ἰξ {Π15 18. 50, 
ὑ6π ἐπα τπουπίδίηβ οὗ Αὐτηθηΐα δηα ἔποβε οὗ ἴῃς 
Τδυσὰβ Του] ποὺ ]1ῖ6 οὐ ὑῃμθ ρᾶ78116] ὑπὰΐῦ τ 8 
ἐπγουρὴ Αὐμθηθ, 8ἃ8 Εγαϊοβῦῃεπμεβ βδὺβ ὑθμου Ἃ0, 

᾿Ρυῦ τὴν ὑπουβδηα βίϑαϊα ἔδυ παν ποῖ, δοοογαϊπρ 
ἴο Εἰγαϊοβίμομεθϑ᾽ οὐ βἰδιειηθηῖβ. Αὐ ὑπὶ5 ροϊηῦ, 

8 Τὴ 8926 δίγδρο ἱπάαϊοαῦθβ οἱθαυὶν ὑμαὺ Εγαυοβύμθηθβ αἱὰ 
ποῦ 580 ὑῃθ ψγδβύθγτῃ βΒαθ ψγδβ 0060 βϑίγαϊρηυῦ 1ἴπ6θ. Βαῦ 
Η]ἹΡΡδγόμαβ ὕοοῖϊ ὑπὶβ ἔοῦ στδηΐθα. 
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τῷ τοῖς ἀνεσκευασμένοις λήμμασι προσχρῆσθαι 
πρὸς τὴν τοῦ ὀρθογωνίου τρυγώνον τάξιν, καὶ 
τοῦτο λαμβάνει τὸ μὴ διδόμενον, τὸ τὴν ὑποτεί- 
νουσαν τῇ ὀρθῇ γωνίᾳ τὴν ἀπὸ Θαψάκου γραμμὴν 
εὐθεῖαν εἶναι μέχρε Βαβυλῶνος ἐν σταδίοις τετρα- 
κισχιλίοις ὀκτακοσίοις. παρά τε γὰρ τὸν Εὐφρά- 
την φησὶν εἶναι τὴν ὁδὸν ταύτην ὁ ̓ ᾽Ερατοσθένης, 
καὶ τὴν Μεσοποταμίαν σὺν τῇ Βαβυλωνίᾳ μεγάλῳ 
κύκλῳ περιέχεσθαι λέγων ὑπὸ τε τοῦ Εὐφράτου 
καὶ τοῦ Τίγριδος, τὸ πλέον ' τῆς περιοχῆς ὑπὸ τοῦ 
Εὐφράτου συμβαίνειν φησίν: ὥσθ᾽ ἡ ἀπὸ Θα- 
ψάκου εἰς Βαβυλῶνα εὐθεῖα οὔτ᾽ ἂν παρὰ τὸν 
Εὐφράτην εἴη, οὔτ᾽ ἂν τοσούτων σταδίων οὐδ᾽ 
ἐγγύς. ἀνατέτραπται οὖν ὁ συλλογισμός: καὶ μὴν 
εἴρηταί γε, ὅτε οὐχ οἷόν τε δυεῖν δεδομένων 
γραμμῶν ἀπὸ “τῶν Κασπίων πυλῶν κατάγεσθαι 
τὴν μὲν ἐπὶ Θάψακον, τὴν δ᾽ ἐπὶ τὰ τῶν ᾿Αρμενίων 
ὄρη τὰ κατάλληλα τῇ Θαψάκῳ, ἀπέχοντα τῆς 
Θαψάκου τοὐλάχιστον κατ᾽ αὐτὸν τὸν “Ϊππαρχον 
δισχιλίους καὶ ἑκατὸν σταδίους, ἀμφοτέρας παραλ- 
λήλους εἶναι καὶ ἀλλήλαις καὶ τῇ διὰ Βαβυλῶνος, 
ἣν νότιον πλευρὰν ᾿Ερατοσθένης ἐκάλεσεν. ἐκεῖνος 
μὲν οὖν οὐκ ἔχων καταμεμετρημένην εἰπεῖν τὴν 
παρὰ τὰ ὄρη ὁδόν, τὴν" ἀπὸ Θαψάκου ἐπὶ 
Κασπίους πύλας ταύτην εἶπε, καὶ προσέθηκε τὸ 
ὡς τυπωδῶς εἰπεῖν: ἄλλως τε τῷ βουλομένῳ τὸ 
μῆκος εἰπεῖν τῆς μετὰ τὴν ᾿Αριανὴν μέχρι Εὐ- 
φρώτου χώρας οὐ πουλὺ διέφεοε ταύτην ἢ ἐκείνην᾽ 
καταμετρεῖν. ὁ δ' ὡς παραλλήλους ὑπακούων 

1 δέ, Μαανὶρ ἀεἸούοβ, δἴζοσ πλέον. 
3 δ᾽, Ὀοΐογθ ἀπό, Φοῃθ8 ἀϑ]ϑύϑϑβ. 
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ὑμεη, ἰπ δδαϊοη ἴο τηδκίηρ ἔμγίθοῦ 86 οὗ ἢ]5 
ΠΟΥ “ΘΙ 0] 156 4 ἀϑϑυταρυ 8 ἔου δε οοηϑίσιοϊοη οὗ 
ἢΪ5 τ ρα -δηρ]εα ὑγδηρ]θ, 6 αἰθο ἀβϑυσηθβ [158 ροϊηῦ 
ὑμαὺ 15 ποὺ σταηϊεα, πδιηοὶυν, ὑμαῦ πε Ὠγροΐεπαθε--- 
6 βἰχαϊρῃῦ 1ἰπῸ ἔγοιη Τμαρβδουβ ἴο Βαργίου----ἰθ 
σὴ ἔουγ ὑμουβαπα εἰρηῦ Πυπαάγεα 5ἴδαϊα. ΕῸΓ 
ἙἘταϊοβί θηθ8 ποῦ ΟἾΪΥ 5805 [δὶ {Π15 τουΐα 15 Δ] οὴρ 
86 Επρηγαΐθ, θυ ἤθη ἢς [6115 ἃ5 ῃαὶ Μεθο- 
Ῥοϊδμῃχία, ἱπο]υδίηρ Βα ]οπΐα, 15 οἰγουτβοῦ 6 ὈΥῪ 
ἃ φτεαὺ οἶγοϊθ, ΌῪ ὑδεῈ Επρῃηναῖοθ ἂπα ὑπε ΤΊρτίβ, 
ἢς δϑβουὺβ ὑῃπαὺ [6 σταδίου ρδγῦ οὐ [ἢ οἰγουχηΐθγεποα 
8 ἀεβουρθοα Ὀγ πε Ἐμιργαΐεβ: οοπβεαιυθηΐ, {6 
βιγαῖρῃῦ πὸ ἔοὰ ὙΠαρβδοῦβ ἴο Βαρυ]οη οου]ὰ 
ΠΟΙΒΟΙ [Ό]]ονν ὕμ6 οουγβα οὗ {π6Ὸ6 ἘΡγαῦθϑ, ΠΟΥ Ὀ6, 
ΟΥ̓ΘΠ ΔΡΡΙΟΧίγηδίθ ν, 50 ΤΩΔῊΥ͂ βἴδαϊα ἴῃ ἰδησίηῃ. 850 
Π15 ἃγρυτηδηῦ 18 ονουζῆσον, Απα Ὀεβίάθβ, 1 ἢᾶνα 
ΔΙΤΕΔαγ δἰαϊθα {πδῖ, ἢ να σταηὺ ὑπαὺ ὕνγο 1ΐπ68 ἃΓ6 
ἄἀγάνῃ του {ἢ6 Οδδρίδιη (ἀαΐθβ, ομα ἴο Ταρϑδοι, 
ὑΠ6 οὔμον ἴο ὑμαὺ ρᾶγὶ οὗ πε Ατιηθπΐδη Μουηϊΐδϊῃβ 
Παὺ ΘΟΥΓΘΒΡΟμα8. ἰῃ ροβίυϊου ἴο ΤΠαρβδοὺβ (ΟΠ, 
δοοογαϊηρ ἴο ΗἸΡΡδυσῆβ Ὠἰμηβ6}, 15 αἰδίαπι ἴσο 
ΤΠάρβδοιβ δὲ ὑπε ἰθαδὺ ὕνγο ὑπουβαπα οπμό᾿ Ὠυπαγοά 
βίδα), ἰὉ 156. ᾿τχῃροββίθ]α ἴον θοῦ {μεβε Ἰ᾿ἰπεβ ἴο 6 
ῬΔΥΔ1161] εἰ πον ἴο δὰοῇ οὔδμοὺ οὐ ἴο 8 ἰἴπε ὑῃτουρσῇ 
Βαργίομ, ψῃΐοῃ Εταϊοβί θη οδ]]6α ““ βου τ 5146.᾿ 
Νον Ὀδοδῦβα Εἰγαϊοθί βεηθδθ οου]ᾶ ποῦ βρεᾶὰῖκ οὗ 
ὑῃ6 τουΐθ δὶοῃρ ὑμε τηουπίδί -τϑῆρα ἃ8 τη θϑβυγοα, 
ἢ6 β8ροκε οὗ οὐἷν ὑμῈ σχουΐθ ἔτοιμ Ὑπαρϑᾶοὰβ ἴο 
ἴῃ 6 (δβρίδῃ (σαΐεβ 85 τηδδϑιγεαᾶ, δηα 116 δα ἀδα τῆς 
ψνΟΥα5 “ΤΟΌΡὮΪ βρϑδκίηρ᾽᾽ ; Τηουθουεῦ, δίηοα ἢθ 
ΟἾΪγ ψ]Βηθα ἴο 611 16 Ἰεπρῃ οὗ {6 οουπίν 
θεύνθθη Ατίδμα δηα ἴῃς Επρἤγαϊοβ, ἰὑ ἀἰα ποῦ τηδκε 
τ οἢ αἰδγεηοε. νοῦ ευ Πα τηθαϑυσεα οπ6 τουΐε ΟΥ 
{86 οὔ]εσ. Βυὶ Ηἰρραγομυβ, θη Πα ὑοῦ] ἀβθαμλθϑ 
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λέγεσθαι τελέως ἂν δόξειε καταγινώσκειν παιδικὴν 
ἀμαθίαν τἀνθρώπου. ταῦτα μὲν οὖν ἐᾶν δεῖ ὡς 
παιδικά. 

80. Ἃ δ᾽ ἄν τις αἰτιάσαιτο τοῦ ᾿Πρατοσθένους 
ον 3 ’ Ν ς Ἁ , ΔῊΝ 

τοιαῦτα ἐστί. καθάπερ γὰρ ἡ κατὰ μέλος τομὴ 

τῆς ἄλλως κατὰ μέρος διαφέρει (διότι ἡ μὲν καὶ 
τὰ μέρη λαμβάνει περιγραφὴν ἔχοντα φυσικήν, 
ἀρθρώσει τινὶ καὶ τύπῳ σημειώδει, καθ᾽ ὃ καὶ 
τοῦτο εἴρηται, 

τὸν δὲ διὰ μελεϊστὶ ταμών, 
(Οά. 9. 391, Π. 24. 409) 

ἡ δ᾽ οὐδὲν ἔχει τοιοῦτον), χρώμεθα δ᾽ οἰκείως 
ἑκατέρᾳ, τὸν καιρὸν καὶ τὴν χρείαν σκοποῦντες, 
οὕτως ἐπὶ τῶν γεωγραφικῶν δεῖ μὲν τομὰς 
ποιεῖσθαι τῶν μερῶν, τὰ καθ᾽ ἕκαστα ἐπιόντας, 
μιμεῖσθαι δὲ τὰς κατὰ μέλος τομὰς μᾶλλον ἢ 
τὰς ὡς ἔτυχε. τὸ γὰρ σημειῶδες καὶ τὸ εὐπερι- 
ὄριστον ἐκεῖθεν λαβεῖν ἔστιν, οὗ χρείαν ἔχει ὁ 
γεωγράφος. εὐπεριόριστον δέ, ὅταν ἢ ποταμοῖς 
ἢ ὄρεσιν ἡ θαλάττῃ δυνατὸν ἦ, καὶ ἔθνει δὲ ἢ 
ἔθνεσι καὶ μεγέθει ποσῷ καὶ σχήματι, ὅπου τοῦτο 
δυνατόν. πανταχοῦ δὲ ἀντὶ τοῦ γεωμετρικῶς τὸ 
ἁπλῶς καὶ ὁλοσχερῶς ἱκανόν. μέγεθος μὲν οὖν 
ἱκανόν ἐστιν, ἂν τὸ μέγιστον εἴπης μῆκος καὶ 
πλάτος, ὡς τῆς οἰκουμένης ἑπτὰ μυριάδων εἰ 
τύχοι μῆκος, πλάτος δ᾽ ἔλαττον ἢ ἥμισν μικρῷ 
τοῦ μήκους: σχῆμα δ᾽, ἂν τῶν γεωμετρικῶν τινι 
σχημάτων εἰκάσῃς, ὡς τὴν Σικελίαν τριγώνῳ, ἢ 
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ὑπαὶ {πῸ ᾿ἴπθ9 ἃῖα βροϊίζεῃ οὗ ὈΥ Εγαϊοβ απ 8. ἃ5 
ΡΑγ8116], νου ]α βθεῖῃ ἴο οἤδῦρε ἴῃ τηδῃ ψὶτ υὐίευϊγ 
ΟΠ] 8ῃ Ἰρμοζᾶηοθ. ἸὙδοσγαίοσο, 1 τηυδὺ αἰβυηη θα ὑπ 6586 
δυρυτηδηΐβ οὗ ἢΪ5 88 ἢ] 15}. 

80. Βυΐ {Πε6 σἤάγρεβ ἢ] ο ἢ οπα τηϊρῃῦ Ὀτίηρ ἀραϊηδὶ 
Εγαϊοβί θη θ5 816 8010} ἃ5 ἔ0]]1ονν. «δὲ 88, 1Π ΒΌΓΡΕΓΙΥ, 
διωρυϊδίίοη ἂϊ ἴδε 7οἰπίδ αἴ 5 ἔγουῃ υπηαίαγα] ρίθοα- 
Τη68] διηριυζϊαίίοη (ὈΘοδι86 ὑῃ 6 ἔουτμοὺ ἴδε ΟΥ̓ ΟἾΪΥ 
ἴῃς ραγΐς ὑπαὺ πᾶνε ἃ παῖυγδὶ οοπῇῆρατγαζίοη, [0] ον ηρ 
ΒΟ0ΙῺ6 .[ου]αίϊοι οὗ Ἰοἰπῦβ ΟΥἨ ἃ βἰρηϊβοαπὶ οὐ] }Π6--- 
ἴΠ6 τηεδηΐϊηρ ἰῃ ἢ] ἢ ΕΙΊΘΥ 5808, “ 8Πα δανίηρ ουὐ 
Ηἴμπυ ἃρ ᾿ἰπ} Ὀγ ᾿τ ᾿᾿---σβούδαβ [6 Ἰαΐζοσ ἔΌ]Πονν8 
ΠΟ 50} ΘΟυ 86), 8Π6 7υ5ὺ 85 1Ὁ 15 ὈΓΟΡΘΙ [ῸὉΓ ὕ5 ἴο υ86 
ΘΔΟΝ Κι πα οὗ ορογαϊίοῃ ᾿ξ νγγα ἢᾶνα τερατγα ἴο [Π6 ῬγΟροΥ 
υἱγηθ δηᾷ πε ΡΥΌΡΕῚ υ86 οὗ ΘΔ 6 ἢ, )υ8ὺ 50, ἰῃ 16 ο486 οὗ 
σεορτάρην, γα πιυδβὺ ἱπάθθα τηδῖκα βϑοϊίομβ οὗ με 
ΡῬᾶγῖβ γῇ νψγα ρὸ ΟΥ̓ βϑ ἱπ ἀδίδι!, θαῦ γγὰ τηυβὺ 
ἰτηϊΐαῖα ὑΠ6 ΠΡ -Ὀγ-Π τ} διιρυϊ αίοηβ γαῖ ϑν ὕἴμδῃ ὑΠ 6 
ΠΑΡΒΑΖατα διηρυζαιοηβ.  ΕῸΥ ΟἾΪΥῪ ἴἢ8 1ὖ 15 ΡΟΒ51016 
ἴο ἰακε οἱ {με τρεροσ [Πδὺ 15 δἰ ριηιῖβοδηῦ δηα ψε]}- 
ἀεῆπεά, {Ππ6 ΟὨΪ]Υ ΚΙπα οὗ τρϑῦθρον ὑμαῦ ὑΠ6 ρεορτάρῇοΥ 
Πδ5 ΔΩΥ υ86 ἔογ. Νοῦν 8 δου 5 γγν6]1-ἀθῇπεα ἤθη 
ἰδ 185. ῬοΟΒΒΊ0]6 ἴο ἀδῆπα 10 ΥῪ γῖνϑὺβ ΟΥ̓ ΤηΟ δ᾽ 5 ΟΥ̓ 
568 ; 8Δηα 4180 ὈΥ ἃ {06 ΟΥ ὑγῖθε6β, Ὀ. ἃ 5ϊ1ΖῈ οὗ βο ἢ 
8 Πα βυσῇ ῥγορουίοηβ, δπα ὈΥ β!δρε ψἤΘΥα {{|15. 15 
ῬΟΒβ1 016. Βαΐῦ ἴῃ Ἔν ΕΥῪ οΔ886, ἴπ δὰ οὗ ἃ ρεοιηαδίτοαδὶ 
ἀεἤηϊ τοι, ἃ 5 τὴρ]6 Δ του ὮΪΥ ουὐ]ποα ἀεῇπΙ το 
18. βυποϊθηῦ. 50, ἃ5 γράγαβ ἃ σΟΌ ΠΟΥ 5 51Ζ6, Ὁ ἰ5 
Βα Ποϊεπῦ 1 γουῦ βἰαῖα 118 σγεαϊεβῦ ᾿σηρὶς δηα ὑγεδατῃ 
(οὗ τπ6 ᾿ῃμδθιϊεά νου], ἔῸΓ δχϑῖρὶθ, ἃ ᾿θηρῖῃ οὗ 
ῬΟΥΠΔΡ5 βενθηΐν ὑποιυβαπα βίδαΐα, αὶ ὑγεδαΐῃ 5110} 
1685 ὑῆδῃ μα] ἴπε Ἰθηρτῃ) ; ἃῃα 85 γορᾶγαβ βῆδρο, ἰξ 
γουῦ ΚΘ π ἃ ΘΟΌΠΕΥ ἴο οπα οὗ [πε ρεομηείγίοδὶ ἤρΓεβ 
(Θι ον, ἔῸΓ Ἔχϑίηρ]ςα, ἴο ἃ ὑγδηρ]θ), οὐ ἴο οπε οὗ {με 
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τῶν ἄλλων γνωρίμων τινὶ σχημάτων, οἷον τὴν 
Ἰβηρίαν βύρσῃ, τὴν Πελοπόννησον πλατάνου 
φύλλῳ ὅσῳ δ᾽ ἂν μεῖζον ἦ τὸ τεμνόμενον, 
τοσῷδε καὶ ὁλοσχερεστέρας πρέποι ἂν ποιεῖσθαι 
τὰς τομάς. 

81. Ἡ μὲν οὖν οἰκουμένη δίχα διήρηται τῷ τε 
Ταύρῳ καὶ τῇ ἐπὶ Στήλας θαλάττῃ καλῶς. καὶ 
τοῦ νοτίου μέρους, ἡ μὲν ᾿Ἶνδικὴ περιώρισται 
πολλοῖς" καὶ γὰρ ὄρει καὶ ποταμῷ καὶ θαλάττῃ 
καὶ ἑνὶ ὀνόματι, ὡς ἂν ἑνὸς ἔθνους: ὥστε καὶ 

’ ᾽ [οἱ ᾽ ε 7 τετράπλευρος ὀρθῶς λέγεται καὶ ῥομβοειδής. 
ἡ δ᾽ ᾿Αριανὴ ἧττον μὲν τὸ εὐπερίγραφον ἔχει διὰ 
τὸ τὴν ἑσπερίαν πλευρὰν συγκεχύσθαι, διώρισται 
δ᾽ ὅμως ταῖς τε τρισὶ πλευραῖς, ὡς ἂν εὐθείαις, 
καὶ τῷ ὀνόματι, ὡς ἂν ἑνὸς ἔθνους. ἡ δὲ τρίτη 
σφραγὶς τελέως ἀπερίγραφός ἐστιν, οὕτω" γε 
ἀφορισθεῖσα" ἥ τε γὰρ κοινὴ πλευρὰ αὐτῇ τε καὶ 
τῇ Δριανῇ συγκέχυται, ὡς προείρηται, καὶ ἡ 
νότιος πλευρὰ ἀργότατα εἴληπται" οὔτε γὰρ περι- 
γράφει τὴν σφραγῖδα, διὰ μέσης τε αὐτῆς βαδί- 
ζουσα, καὶ πολλὰ μέρη ἀπολείπουσα πρὸς νότον, 
οὔτε μῆκος ὑπογράφει τὸ μέγιστον: τὸ γὰρ 
προσάρκτιον πλευρὸν μεῖζον’ οὔθ᾽ ὁ Ἑὐφράτης 
ἑσπέριόν ἐστι πλευρόν, οὐδ᾽ εἰ ἐπ᾽ εὐθείας ῥέοι, 
τῶν ἄκρων αὐτοῦ μὴ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ μεσημβρινοῦ 
κειμένων. τί γὰρ μᾶλλον ἑσπέριον ἢ νότιον; 

Ἁ , ’ . ᾽ὔ Ν᾽ “ 3 ’ 

χωρὶς δὲ τούτων, ὀλίγης οὔσης τῆς ἐπὶ θάλατταν 
λοιπῆς τὴν Κιλίκιον καὶ τὴν Συριακήν, τὸ μὴ 
μέχρι δεῦρο προάγειν δεῖν τὴν σφραγῖδα οὐ πι- 

1 ἄν, ῬαούζΖ, Οτοβίκυγαά, ἔογ ἔθνος. 
5 οὕτω, ϑροῃροὶ, ἔογ οὕπω; Μοίποκα ζο]ονίηρς ; Ο. ΜΆ]]οΣ 

ΒΌΡΓΟΝΊΩΖ. 
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οὐδεν ψ 6] - κῆπον ἤρυγεαβ (Ὁ ἰπϑίδποθ, [ροτῖα ἴο δ 
οΧἢάθ, πε Ρε]οροηποβδαβ ἴο ἃ Ἰϑδΐ οὗ ἃ ρ]δπθ- γθ 6). 
Απᾶ {μα ρτεοαῖον [6 ὑθυτὶοΥυ γοὺ ουΐ ἰηΐο 56 οὕ 08, 
ἴῃ ΤΟΥ6 ΤΟῸΡῊ τοδὺ θὲ {π6 βεοῦίοηβ γοῦ τη8 6. 

81. Νον ἴῃς ἱπῃαριϊεα σοῦ 885 θθθη ΠΔΡΡΙΥ 
αἰν!6α Ὀγ Εγταϊοθῦμεπεβ ἰηἴο ὕννο ρᾶῦΐβ ὈΥ τηθδῃ8 οὗ 
ἴῃς Ταυγυ8 δηρε ἀπ ἴἢς 5εὰ ὑπαὶ οἰτεΐοδες ἰο πὲ 
ῬΠ]ᾶγ5. Αμπαϊη πε δου πόση Ὠἰνιϑίοη : [ησ΄8, 1η4 664, 
ἢδ5 θδ θη ψε]}]-ἀθῇποα ἴῃ τδὴν ψψᾶγϑ, Ὀ. ἃ τηοπηΐδίῃ, 
ἃ Τἶνοῦ, ἃ 568, ΔΠ6 ὈΥ ἃ 5ϊηρ]ε δῦ, ἃ5 οὗ ἃ 5ὶπρὶθ 
οἰ ηΐοὰ] στουρ---80ὸ ὑπαὶ Εἰγαϊοσίεποϑ τἰρ .]Υ 681]5 
[Ὁ Τουγ-5 464 δηα ὑπο) οϊ44).. Αὐίαπα, μονονοὺ, ἢ85 
ἃ οοηΐουν [δῦ 15 1655 ΘΆ5Υ ἴ0 ἴγᾶςα θδοδαδβα 15 ννθβίθυῃ 
5146 15 ΘοΠ 564,1} θαὺ 501}} 1 195 ἀεοἤποα Ὀγ πες ἴῆγες 
514.65, ψ Ιοἢ ἀγα δρρτοχίχηδίοὶυ βισαὶ σἢὐ 11π|65, ἃπα «50 
ὈΥ ἴῃς ἴεγπὶ Αγίδῃδ, ἃ5 οὗ ἃ βἰπρ)ςε εἰμηΐοαὶ στουρ. 
Βυῖ ὑπ6Ὲ ΤΗϊτα Βεοϊϊοη 18 ψ ΒΟΙῪ ἀπίγδοοδθ!θ, αὖ 8}} 
δνεηΐβ ἃ5 ἀεβπεα Ὀγ Ετγαϊοδίβεηεβ. Εογ, ἰπ με ἢγϑὶ 
Ρἶδοθ, {6 δἰάθ. οουηθοῃ ἴο ἰξ δπᾶ Ατίϑῃϑ 18 Θοῃ- 
[υ864, 85 1 ἢᾶνα ῥγενϊουβὶν βαϊεα. Απα [Πε βου 
58:16 ἢδ8 Ῥθθῃ ἵδκβῃ νἘΙῪ ἱπδοσυγαίο]υ ; ἔῸΥ πα Π 6 Γ 
αο68 10 ἴτᾶςεα ἃ θου πα ΑΥῪ οὗ {815 βεοϊίϊοῃ, βίποα δ ΓΒ 
ΓΠνουρ 105 ΝΟΥ σαπΐσγα δηα ᾿θᾶναβ οαὖ δὴν αἰβγιοῖβ 
ἷη ὑῃ6 βουΐῃ, ποὺ ἄοαθβ ἰὑ στεργεϑεηῦ ἴδε βϑοῦϊοῃ᾿ 5 
στεαϊαϑδῦ Ἰεηρτῃ (ον {πΠ6 πουύθοτη δε ἰ8 ἸΟΠΡ 6 7), ΠΟΥ͂ 
ἀοε5 π6 ΕἸρΡΗγαῦαβ ἔοστῃ [08 νγεβδίεσῃ 8146 (Ὁ ψου]ὰ 
ποῦ Ἃο 50 δνϑῃ ἰξ 1ζ5 οουγβα δῪ ἰῃ ἃ βἰταίσῃῦ 11Π6), 
5[η 66 1[5 ΘχΟΓΘμ [165 ἀο ποῦ 116 οῃ. ὕΠε βᾶχηβ τιϑυ] ἴδῃ. 
Ιῃ ἔδοῖ, ἤονν οδῇ {15 5ἷάε. θὲ ᾿ς] δᾶ ναϑίοσῃ γδῦμο 
ἴδῃ βουϊβεη  Απᾶ, αυἱΐε ρα ἴγοιη ἴδεβε 
οὈ]εοίϊομβ, βίπος ὑπὸ αἰδίδμοθ ἐμαὶ γειηδίῃβ μεῖνε 
[15 ᾿ἰπ6 δπὰ με ΟἸ]οἰδῃ ἃπα ϑγγίδη ὅ6ὰ 15 β] ρἢῦ, 
ΤΠ 6 ΓΘ 18 ΠῸ σον ποῖηρ᾽ ΓΕΆβ0η ΜΨὮΥ πε βϑοϊίοη βῃου]ά 

1 θα 8 922, δρονϑ. 
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θανόν, τῆς τε Σεμιράμεδος καὶ τοῦ Νίνου Σύρων 
’ φ “Ὁ ς Δ. ’, ἃ λεγομένων, ὧν τῆς μὲν ἡ Βαβυλὼν κτίσμα καὶ 

». »“ ’ ς ἉἍ “ 
βασίλειον, τοῦ δὲ Νίνος, ὡς ἂν μητρόπολις τῆς 
Συρίας, καὶ τῆς διαλέκτου δὲ μέχρι νῦν διαμενούσης 
τῆς αὐτῆς τοῖς τε ἐκτὸς τοῦ Εὐφράτου καὶ τοῖς 
ὀντός. τὸϊ δὲ ἐνταῦθα μέντοι τοιούτῳ μερισμῷ 
διασπᾶν ἔθνος γνωριμώτατον καὶ τὰ μέρη συν- 
’ »“" ϑ ’ [4 Ἅ, ’ὔ 3 Ν ἄπτειν τοῖς ἀλλοεθνέσιν ἥκιστα ἂν πρέποι. οὐδὲ 
γὰρ ὑπὸ μεγέθους ἀπηναγκάσθαι λέγοι ἄν καὶ 

Ν Ἁ “ ’ὔ 3 ᾽ 9 7 γὰρ τὸ μέχρι θαλάττης οὐ μήν πω ἂν ἐξισάξοιτο 
»“ 39 ΄κι 9 ᾽ 3 “4,9 [οῚ Ν Ἁ τῇ ἱνδικῇ, ἀλλ᾽ οὐδὲ τῇ ᾿Αριανῇ, προσλαβὸν καὶ 

τὸ μέχρι τῶν ὅρων τῆς εὐδαίμονος ᾿Αραβίας καὶ 
τῆς Αὐγύπτου:- ὥστε πολὺ κρεῖττον ἦν μέχρι 
δεῦρο προελθεῖν, τῆς τρίτης εἰπόντα σφραγῖδος 
τοσαύτῃ προσθήκῃ τῇ μέχρι τῆς Συριακῆς θα- 
λάττης τὸ μὲν νότιον πλευρὸν οὐχ ὥσπερ ἐκεῖνος 
εἶπεν ἔχον, οὐδ᾽ ἐπ᾽ εὐθείας, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς Καρ- 

’ὔ; ϑ Ἁ ν Ν ’ 3 “ μανίας εὐθὺς τὴν δεξιὰν παραλίαν εἰσπλέοντι 
Ν 8 Ν. , ’ ’ “ 3 κι 

παρα τὸν Ἰ]ερσικὸν κόλπον μέχρι τῆς ἐκβολῆς 

τοῦ Ἑὐφράτου, καὶ μετὰ ταῦτα τοῖς ὁρίοις τῆς 
Μεσήνης καὶ τῆς Βαβυλωνίας συνάπτον, ἥπερ 
ἐστὶν ἀρχὴ τοῦ ἰσθμοῦ τοῦ διορίξοντος τὴν εὐδαί-. 

3 ᾽ 3 Ν “ Ν 3 ’ 3 μονα ᾿Αραβίαν ἀπὸ τῆς ἄλλης ἠπείρου, εἶτ 
ἐφεξῆς αὐτὸν τοῦτον διεξιόν, διῆκόν τε μέχρι τοῦ 
μυχοῦ τοῦ ᾿Αραβίου κόλπου καὶ Πηλουσίου, καὶ 
ἔτι τοῦ Κανωβικοῦ στόματος τοῦ Νείλον' τοῦτο 

1 χό, Οογαῖβ, ἴου τά, Ὀοϑίογο ἐνταῦθα ; Μοίηθρίκϑ ξο]ονίης. 
3 δέ, Μαάνὶᾳ ἰηβογύβ, δἦύθν Οὐγαὶβ᾽ τό. 
ὃ παρά, ϑίοΌΘΠΚΘΟΟΒ δηᾶ Οὐογαΐβ, ἕο γάρ, αἴνον εἰσπλέοντι, 
Το] ον ης ὁ. 
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ῃοὺ 6 οχίεπαθα {πῃογεῖο, Ροΐἢ μϑδοϑιϑε ϑΘθυη δ }5 
Δα ΝΙηι8 ἀγα οἁ]]οα ϑγγίδηϑ (ΒΑΡ. ]Οη ν85 ἔουπα θα 
Δα τηδάς {δ τογὰὶ γεϑίάθηοα ΟΥ̓ ϑϑυη γδηγΐβ, δὰ 
Νίμονθἢ ΡγῪ Νίπιυβ, ὑμὶ5 βῃονίηρ ἐμὰῦ Νίπανε ἢ ννὰς 
[Π6 οαρὶΐα] οὗ ϑ'υγῖδ) δπᾶα Ῥεοδιβα ὕρ ἴο ὑπ ργαϑϑηΐ 
τηοχηθηῦ ἀνε ἴῃς Ἰδηριαρε οὗἨ ὑπῃῈ ρεορὶα οἡ ὑοῖῃ 
51.465 οὗ ἴῃς Ἐμπρἢηγαῖοβ 15 πΠ6 βᾶπθ. Ηοψανου, ἴο 
ΓΕΠΩ ἈΘΌΠΟ. 50 ἴδιηουβ ἃ παίϊοη ΟΥ̓ βι ἢ ἃ 11π6 οὗ 
οἰεαναρε 'π {1118 τερίοη, πα ἴο Ἰοίΐῃ με ραγίβ ὕδμι.8 
ἀἰββενεσεα ἴο πε ρᾶγῖβ ὑπαὶ βεϊοηρ ἴο οἴδοὺ ὑγ10 68, 
νοῦ] ΡῈ ψ ΒΟ]Υ πργορεν. Νεϊζῃον, πάθεα, οου]ὰ 
Εταϊοβῦβοηθβ Παρὰ ἐπαῦ ἢῈ νγὰβ ἔογεβα ἴο 4ο [ἢ]5 ὈΥ 
σΟΠΒ᾽ ἀδγα 8 οὗ 5ϊΖε ; ἔον {με δα αϊίοη οὗ [Πε ὑθυυ! οΟΥῪ 
ἰα΄ εχύθπαβ ὑρ ἴο {πμ6 5681 ψου]α 511}} ποὺ τγάῖκα ὑΠε 
δἷζε οὗ {ῃς βϑοϊϊοῃ δαυδὶ ἴο ἐμαὶ οὗ [παϊᾶ, ΠΟΥ, ἴῸΥ 
ὑπαὶ τηδίΐον, ἰο ὑπαὶ οὗ Ατίδπα, ποὺ ὄνθη ἰἢ ἰδ ψ Ὸ 
ἸποΟΙΘαβοα γ τῆς ἰεγτζοσυ ὑμαῦ δχίεπαβ ἃρΡ ἴο ὑμ6 
οοηῆπο5 οὗ Αγαρία Εε]ὶχ δᾶ Εσγρί. ἸΤπμεγείογε [ἢ 
νοῦ α ἢᾶνα ὈδΘη τυοἢ Ὀεύζον ἴο Ἔχίεπα {πες ΤΗϊνα 
ϑεοϊοῃ ἴο ἔΠπ686 Ἰἰγἱΐβ, ἀπ ἴμι5, ὈΥ δααϊηρ 80 5118]] 
ἃ ᾿αΕΥΥ ΟΥΥ {πδὺ Ἔχε παβ ἴο {Π6 ϑγτίδηῃ 8568, ἴο ἀεἤῃ8 
[6 βουϊῃοτῃ 5146 οὗ ὑῃς ΤΗϊγα ϑεοϊϊοη 88 τυῃπίην;, 
ποὺ 8ἃ5 Εγχαϊοβίύῃεηθ ἀεῆηδα ἰΐ, ΠΟΥ γαῖ 85 ἰῇ ἃ 
βὑναϊρῃῦ 1ἴη6, θαΐ 85 [0] ονγίπρ ὑμ6 οοαδῦ- πα ἐμαὶ 18 
ΟὨ ΥΟᾺΪ τἱρῃϊ παπᾶ 85 γοιυ 5881} ἔγοσαη (ὐδυτηδηΐα ἰηΐο 

᾿δΔιηα δἱοὴρ ἴῃς Ρεγβίδη ΟἽ] ὑρ ἴο [ἢ τηουτῃ οὗὨ {ῃς 
ἘΡ ταῖθβ, δῃα ὑβδῃ 858 ἐὉ]]ουσίηρ ἴΠῈ ἔγοπύϊευβ οὗ 
Μαβθῆθ δηα Βδθυ]οηΐα, νυ οἢ ἔοστα {πε θερίπηίΐηρ οὗ 
τῆς Ιδἴμιαιβ ὑμαῦ βεραγαῖεβ Ασα) ῖα Εδ]ἰχ ἔγοσα [Πς γαβϑὺ 
οὗ [6 οοπύϊῃεπῦ ; ὑῃ θη, ποχῦ, ἃ5 οσοβϑίηρ [18 [β τὴ 8 
1561, ἀῃα ἃ8 γεδο ηρ ἴο {116 γεοθββ οὗ ἴῃ 6 Ασδθίδῃ 
Ου δπηὰ ἴο Ρε]υβίυτα δῃὰ δνθὴ ὑεγοπα ἴο [δε 
Οδπονὶς του οὗ ἴμε ΝΘ. 80. τῦοἢ ἔογ ἰδῃς 

1 Τὴ Μράϊοσγϑηθδῃ. 
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, Ἁ “ ’ Ν Ἁ ἃ ε 4 Ἁ 
μὲν τὸ νότιον πλευρόν, τὸ δὲ λοιπὸν ἑσπέριον τὴν 
ἀπὸ τοῦ Κανωβικοῦ στόματος μέχρι τῆς Κιλικίας 
παραλίαν. 

82. Τετάρτη δ᾽ ἂν εἴη σφραγὶς ἡ συνεστῶσα 
Ν [οὶ }} ’ 9 ’ Α ,“.} ’ 

ἔκ τε τῆς εὐδαίμονος ᾿Αραβίας καὶ τοῦ ᾿Αραβίου 
ῇ “ 39. ᾽ , “ 3 κόλπου καὶ τῆς Αἰγύπτου πάσης καὶ τῆς Αἰθιο- 

πίας. ταύτης δὲ τῆς μερίδος μῆκος μὲν ἔσται τὸ 
ἀφοριζόμενον ὑπὸ δυεῖν μεσημβρινῶν" ὁ μὲν γὰρ 
γράφεται διὰ τοῦ δυσμικωτάτου σημείου τοῦ ἐπ᾽ 

9 ἡ ς Ἁ Δ ς ’ ’ , νὴ αὐτῆς, ὁ δὲ διὰ τοῦ ἑωθινωτάτου' πλάτος δὲ τὸ 
μεταξὺ δυεῖν παραλλήλων, ὧν ὁ μὲν γράφεται διὰ 
τοῦ βορειοτάτου σημείου, ὁ δὲ διὰ τοῦ νοτιωτάτου" 
9. Ἁ [ον 3 ᾽ ᾽ 33,3) Φ »" 

ἐπὶ γὰρ τῶν ἀνωμάλων σχημάτων, ἐφ᾽ ὧν πλευραῖς 
οὐ δυνατὸν ἀφορίσαι πλάτος καὶ μῆκος, οὕτω τὸ 
μέγεθος ἀφοριστέον. καθόλου δὲ νοητέον, ὅτι οὐχ 
ὡσαύτως λέγεται μῆκος καὶ πλάτος ἐπὶ ὅλου καὶ᾿ 
μέρους: ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ὅλου μὲν τὸ μεῖζον διάστημα 
καλεῖται μῆκος, τὸ δ᾽ ἔλαττον πλάτος, ἐπὶ μέρους 
δὲ μῆκος μὲν τὸ παράλληλον τῷ τοῦ ὅλου μήκει 
τμῆμα ἐκείνου, ὁπότερον ἂν ἦ μεῖζον, κἂν τὸ 
ληφθὲν διάστημα ἐν τῷ πλάτει μεῖζον ἦ τοῦ 
ληφθέντος ἐν τῷ μήκει διαστήματος. διὸ καὶ τῆς - 
οἰκουμένης ἀπ᾽ ἀνατολῆς ἐπὶ δύσιν μηκυνομένης, 
ἀπὸ δὲ ἄρκτων ἐπὶ νότον πλατυνομένης, καὶ τοῦ 
μὲν μήκους ἐπὶ παραλλήλου τινὸς τῷ ἰσημερινῷ 
γραφομένου, τοῦ δὲ πλάτους ἐπὶ μεσημβρινοῦ, 
δεῖ καὶ τῶν μερῶν λαμβάνεσθαι μήκη μὲν τὰ 

΄ “ 7 ’ὔ 959 κα- ,ἷ δὲ 
παράλληλα τῷ μήκει τμήματα αὑτῆς, πλατὴ ὃε 
τὰ τῷ πλάτει. οὕτω γὰρ ἂν ἄμεινον ὑπογράφοιτο 
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ΒΟ ΘΙ 5146; {πε τειηδίηΐηρ, ΟΥ ψεβϑίεῃ, 546 
νου ϊα θὲ {ες οοδϑοὺ- πὸ ἔγομη ἐθ 6 Οδηοθῖα του οὗ 
16 ΝΘ ἃρ ἴο ΟΠ Ιοἰδ. 

82, Τῆς Εουγῃ ϑδεοίίϊοη ψουἹὰ ΡῈ πΠ6 οπα οοχη- 
Ροβεᾶ οὔ Ασδρία Εδ]ῖχ, ἴῃ6ς Ασαθίδῃ Οα]ῇ, 811 Εσγρύ, 
Δα ἘΠΒΙορία. ΟἿ {15 βεοϊίοη, 6 Ἰεηρσίῃ ψ}}} θα 
ὑΠ6 βρᾶδςα θουπάδα Ὀγ ὕνο τηϑυϊαΐδη ᾿ἴη65, οὗ σῇ ἢ 
᾿π685 ὑῃ6 ομβ ἰ8 ἀγαᾶνῃ ὑπγουρσῇ ἴΠ6 τηοϑὺ νναβϑίσυῃ 
Ροϊηῦ οῃ {Ππ6 βεοϊὶοῃ δηα {86 οὔμεὺ ὑπγουρ {με τηοϑὶ 
δαϑίδση ροϊηῦ. [05 Ὀγεδατῃ ψ1}} ΒΡῈ [Π6 βρᾶοὲα θεΐνψεῃ 
ὕννο ρ818116]5 οὗ Ἰαϊταᾶο, οὗ ψῃῖοἢ [ἢς ος ἰ5 ἀγάννῃ 
ὑΠτουρ ὑΠὰῸ τηοϑῦ πουΐβοση ρμροϊηῦ, ἃἀπα ἴῃς οΟΥ̓ΠΟΓ 
Πτουρ {πε ποὺ βου ῃοτη ρμοϊηῦ; [ῸΓ ἴῃ Π6 οᾶ56 οὗ 
ἸΥΘΡΌΪΑΡ ἤσυγεβ ψῃοθα ἸΘηρῖῃ ἃπα ὑγεδαϊῃ ἰδ ἰδ 
ἱπηρόββῖ0} 16 ἴο ἀεἰοσιηῖϊπε ὈΥ 51465, ψὲ τησϑὺ ἴῃ {15 
ὙὙΑΥ ἀεἰεχτηΐηα ὑμεῖν 5'Ζθσ. Απά, ἴῃ βἜΠΕΓΑΙ, γγα πηυϑῦ 
αϑϑηθ ὑπαὺ “Ἰεηρίῃ ὁ 8δῃὰ “Ὀγεδαθῃ δὲ ποῖ 
ΘΙ Ρ]ογεά ἰῃ {6 βϑᾶὴθ 56 η86 οὗ ἃ ψῇ0]6 88 οἵ ἃ ραγί. 
Οὐ ὑμε οοηίγαιυ, ἱπ ο886 οὗ ἃ ψγὴ016 ὑῃ6 ρστγδαῦδν 
αἰδίΐαποα ἰβ οδ᾽]εαὰ “]Ἰεηρῦ, δἃηἢ [6 16 ββῈ0, 
““Ῥγθδατῃ ᾿᾿ ; θυΐ, ἰῃ οἀ56 οὗ ἃ ραγί, ψε 64}1 ““Ἰδηρ] 
ΔΏΥ 5θοϊϊοῃ οὗ ἃ ραγὶ ἐῃδῦ 18 ρᾶγ816] ἴο ἴῃς Ἰεπρτῃ οὗ 
ἴΠ6 ψ»ῇο]6---πὸ τηδῦῦου νοὶ οὗ ὑΠ6 ὕννο αἰγηθ μ᾽ 08 
5 {πΠ6 ργεαΐθσ, ἃπα ἢ0 τιδΐξου 1 {Π6 αἰδίδῃοα ἴδ ἴῃ 
ὉΠ 6 ὑῬγεδατῃ μὲ σγδαῖοσ ἴδῃ ὑπὸ αἰδίδμοα ἔθη ἴῃ ἴῃς 
Ἰεησίῃ. Ὑπογεΐοσα, βδίποα ἴῃ6 ἱμῃδοιϊεαά ψου]α 
βίγεύομθ Ἰδησίῃν δε ἔγοιη εϑῦ ἴὸ ψεβῦ δῃα ὑσγεδατῃ- 
Ὑγ1586 ἔγοιη πούΐῃ ἴο βουΐῇ, δηῃὰ βἰπος ἰΐζ8 Ἰθβηρίῃ 
18 ἀγα ΟἹ ἃ 1π6 ρᾶΓ8}16] ἰο {π6 δαυδῖοῦ πᾶ [18 
Ὀγοδαθῃ οἡ ἃ του δ ᾿ἰπθ, 6 τηυϑὺ 4150, ἴῃ οᾶ56 οὗ 
ἴΠε ραγίβ, ἴδκε 85 “"Ἰδεηρίῃβ᾿ ἃ}1] {Π6 βεούϊοῃβ [Πδῦ δ΄ 6 
ΡΔ78}16] ἴο {πε Ἰεπρὴῃ οὗ ἐπα ἱπῃαρίϊεα νου]ά, δπὰ 88 
“ γοδατῃβ᾿ 41} ὑπῸ βϑϑούϊοῃβ ὑμαὺῦ ἅγε ρ878]16] ἴο 105 
ὑγεδαάνῃ, Εογ Ὀγ ὑῃῖς χη ῃοα νὰ οδη ᾿νε ϊου ἱπαϊ!οαῖθ, 
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πρῶτον μὲν τὸ μέγεθος τῆς οἰκουμένης ὅλης, 
ἔπειτα καὶ ἡ διάθεσις καὶ τὸ σχῆμα τῶν μερῶν, 
καθ᾽ ἃ μὲν ἀπολείπειν, καθ᾽ ἃ δὲ -“πλεονάξειν 
φαινομένων τῇ τοιαύτῃ παραθέσει. 

838. ᾿Ερατοσθένης δὲ τὸ μὲν τῆς οἰκουμένης 
λαμβάνει μῆκος ἐπὶ τῆς διὰ Στηλῶν καὶ Κασπίων 
πυλῶν καὶ Καυκάσου γραμμῆς, ὡς ἂν εὐθείας, τὸ 
δὲ τῆς τρίτης μερίδος ἐπὶ τῆς διὰ Κασπίων πυλῶν 
καὶ Θαψάκου, τὸ δὲ τῆς τετάρτης ἐπὶ τῆς διὰ 
Θαψάκου καὶ Ἡρώων πόλεως μέχρι τῆς μεταξὺ 
τῶν στομάτων τοῦ .Νείλου, ἣν ἀνάγκη κατα- 
στρέφειν εἰς τοὺς περὶ Κάνωβον καὶ ᾿Αλεξάνδρειαν 
τόπους: ἐνταῦθα γάρ ἐστι τὸ ἔσχατον στόμα 
τὸ καλούμενον Κανωβικόν τε καὶ Ἡρακλεωτικόν. 
εἴτ᾽ οὖν ἐπ᾽ εὐθείας ἀλλήλοις τὰ μήκη τίθησιν, 
εἴθ᾽ ὡς ἂν γωνίαν ποιοῦντα κατὰ Θάψακον, ἀλλ᾽ 

ὅτε γε οὐ παράλληλον οὐδέτερον τῷ τῆς οἰκου- 
μένης μήκει, φανερόν ἐστιν ἐξ αὐτῶν ὧν εἴρηκεν 
αὐτός. τὸ μὲν γὰρ τῆς οἰκουμένης μῆκος διὰ τοῦ 
Ταύρου γράφει καὶ τῆς ἐπ᾽ εὐθείας μέχρι Στηλῶν 
θαλάττης κατὰ γραμμὴν τὴν διὰ τοῦ Καυκάσου 
καὶ Ῥόδου καὶ ᾿Αθηνῶν, ἀπὸ δὲ Ῥόδου εἰς ᾿Αλε- 
ξάνδρειαν κατὰ τὸν δι’ αὐτῶν μεσημβρινὸν οὐ 
πολὺ ἐλάττους τῶν τετρακισχιλίων φησὶν εἶναι 
σταδίων: ὥστε τοσοῦτον καὶ οἱ παράλληλοι 
διέχοιεν ἂν ἀλλήλων ὅ τε διὰ Ῥόδου καὶ ὁ δι᾿ 
᾿Αλεξανδρείας. ὁ δ᾽ αὐτός πώς ἐστι τούτῳ ὁ διὰ 
τῆς Ἡρώων πόλεως, ἢ νοτιώτερός γε τούτου" 
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βγϑΌγ, ὑῃ6 51Ζ6 οὗ {Π| 18 64 ννου]α 85 ἃ ψῃο16, πᾶ, 
ΒΘΟΟΠαΪγ, ὑΠ6 Ροϑβίθοη πα ὑΠ6 βῆδρε οὗ [8 ραγίβ ; ᾿ 
Ὀεδοδαδβα, ὈΥ βυο ἢ σοιμρδγίβοῃ, Ὁ 11] 6 Οἰθᾶν ἴῃ ν δῖ 
Γεϑρεοῖβ ὑπὸ ραγὺβ ἀγα ἀδἤοϊθηῦ πα ἴῃ ννῃαῦ τεϑρεοῦβ 
ὉΠΕΥ ἃΓῈ Ἔχοθϑβῖνα ἴῃ 51ΖΘ. 

88. Νον γαϊοβίμθηθβ ἰδκθθ 6 Ἰδηρίῃ οὗ {πε 
ἱπῃδοϊτοα νου] οὐ [ἢ πὸ ὑμαῦ τὰπϑ ἐπγουρἢ {με 
ΡΠΠᾶγθ, ὕπΠ6 Οδθρίδη Οὐαἴεθθ, δῃὰ {6 Οδυοδᾶβυβ, ἃς 
ἸΠοῸΡ οἱ ἃ 5 γαίρῃῦ [ἴπὸ; δηα {πὸ Ἰδηρσὶῃ οὗ ἢϊς 
ΤΗϊγα ϑϑοϊϊοη οὐ ἴῃς Ἰἷἴπε ὑπᾶῦ γτὰπ5 ὑβυοὰρ {δ 6 

- (ϑρίδη Οαΐεϑ δπα Τ δρϑδοι ; δηα της Ἰεηρσὶῃ οὗἉὨ ἢΐ9 
Εουγ ϑδεοϊοη οὐ ἰῃ6 ᾿ΐἴπε ὑβμὰὶ τὰμπα ὑμτουρἢ 
ΤΠάρβδοιθ ἃπα Ηδγούηρο]!β ἴο ἴπς γερίου ὑεΐνθθη 
{πΠ6 του οὗ με ΝΠ 6---ἃ πα ψ ]οἢ τηυϑὺ παρᾶς 
σοΙη6 ἴο 8ῃ 6δπᾶ ἰπῃ {ῃ6 ταρίοῃβ πρᾶῦ Οδῃορθαβ ἂπᾶ 
ΑἸοχδπάσια ; ἴον π6 Ἰαϑῦ τηουτῃ οὗ ὑπ6 ΝΙ]6, οἀ]]6α [Π6 
Ολποῦῖς οὐ Ηευδοϊθοῖς τουΐῇ, 15 δἰζυδιοα αἱ δὶ 
Ροΐϊπῦ. Νον ψΒεῦδον Βα ρῥ]δοοβ {Π|686 το Ἰεηρῦῇ5 Οἢ 
ἃ βίγαιρῃηῦ ᾿ἴπὸ ψ ἢ ἐδοῦ οὔδου, οὐ 85 ὑΠπΠουρἢ τἢδῪ 
ἐογηηδα 8) Δηρ]6 αὖ ΤἬδρβαοιι, 1Ὁ 15 αὖ δὴγ ταῦς οἱδὰν 
ἔγοσῃ ἢ 5 οσσῃ νγνοτ8 ὑπ ἣς ἀοθ5 ποῦ τη Κα εἰῦδποσ Πη6 
Ῥᾶ814116] ἴο ὑπ Ἰδηρθ οὗ 6 ἱπμαριϊεα νου]. ΕῸΓΣ 
ἢδ ἄταν ἴΠ6 Ἰεηρίτῃ οὗ [Π6 ᾿πῃδ 1] 66 ψοῦ]ᾶ ἐῃγουρῇ 
ὑῃ6 Ταυσυβ βαῆρα δῃὰ ἴῃς Μεαϊξογγδημθαη 8.868 
βιγαϊσῃῦ ἴο ὑῃ6 ῬΠΠ]ΔΥ5. οα ἃ ᾿ΐπὸ ὑμαῦ ρᾶ5865 {ῃγουρἢ 
ἴΠς6 δυοσαβυβ, ΒΠοαδ5, δα Αἴῃθηβ ; ἃπα ἢ 58γν8 [[)ὰΐ 
1ῃ6 ἀϊδίδποε ἤοτη Ἀποάθθ ἴο ΑἸθχαπάσγια οὐ {δ6 
τ Υ] ἴδῃ ἰπαὺ ρ88568 ὑπγυουρῇ ἴμποβα ρ]δοαβ 18 ποῖ 
τ 6ἢ 1655 ὕΠ8η ἔθου ὑπουβαπα οἰδαϊα ; 50 ὑΠδὺ «ἴ5ο ἴῃς 
ΡΆΓΆ11615 οὗ Ἰαϊ τὰς οὗ ἈΠοά65 δὰ ΑἸεχδπασῖα ννου]α 
Ὀ6ὲ 1υδὲ τῃϊ5 αἰδίδποα δρατὶ. Βυΐ ἴῃς ρΡᾶγ8}16] οὗ 
Ια ας οὗ Ηδγούηρο] 5 18 Δρρτοχίπηδίο!υ ὅΠ6 ϑδτὴς ἃ5 
ὑμδῖ οὗ ΑἸεχδηαγίδ, οὐ, ἃῦ ΔΥ γαῖα, τηοσα ἴο ἴῃ 6 βου 
ἀῆδὴ ῃ6 Ἰαΐξου ; δπᾶ ἤδποο {πὰ 11πὸ ἐμὰϊ ᾿πίογβθοῖς 
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ὥσθ᾽ ἡ συμπίπτουσα γραμμὴ τούτῳ τεὶ τῷ 
παραλλήλῳ καὶ τῷ διὰ Ῥόδον καὶ Κασπίων 

“ ν 3 3 “Ὁ Ν ’ὔ 3 Ἁ " πυλῶν, εἴτ᾽ εὐθεῖα εἴτε κεκλασμένη, οὐκ ἂν εἴη 
παράλληλος οὐδετέρᾳ. οὐκ εὖ γοῦν λαμβάνεται 
τὰ μήκη" οὐκ εὖ δὲ οὐδὲ αἱ διαβόρειοι λαμβάνονται 
μερίδες. ΝΝ 

84. ᾿Αλλ᾽ ἐπὶ τὸν Ἵππαρχον πρότερον ἐπανι- 
όντες τὰ ἑξῆς ἴδωμεν. πάλιν γὰρ πλάσας ἑαυτῷ 
λήμματα γεωμετρικῶς ἀνασκευάζξει τὰ ὑπ᾽ ἐκείνου 
τυπωδῶς λεγόμενα. φησὶ γὰρ αὐτὸν λέγειν τὸ 
3 ΩΝ δ " ᾿ ’ , , 
ἐκ Βαβυλῶνος εἰς μὲν Κασπίους πύλας διάστημα 

σταδίων ἑξακισχιλίων ἑπτακοσίων, εἰς δὲ τοὺς 
Ψ “Ὁ. ’ ΝΥ ’ ἤ 

ὅρους τῆς Καρμανίας καὶ ἹἸΠερσίδος πλειόνων 
ἢ ἐνακισχιλίων,Σ ὅπερ ἐπὶ γραμμῆς κεῖται πρὸς 
ἰσημερινὰς ἀνατολὰς εὐθείας ἀγομένης" γίνεσθαι 
δὲ ταύτην κάθετον ἐπὶ τὴν κοινὴν πλευρὰν τῆς τε 
δευτέρας καὶ τῆς τρίτης σφραγῖδος, ὥστε κατ᾽ 
αὐτὸν συνίστασθαι τρίγωνον ὀρθογώνιον, ὀρθὴν 
ὄχον τὴν πρὸς τοῖς ὅροις τῆς Καρμανίας, καὶ 
τὴν ὑποτείνουσαν εἶναι ἐλάττω μιᾶς τῶν περὶ 

Δ. 3 Ἁ 3 “ “ ῷ Ν 7 κ΄}3μ 
τὴν ὀρθὴν ἐχουσῶν' δεῖν οὖν τὴν Περσίδα τῆς 
δευτέρας ποιεῖν σφραγῖδος. πρὸς ταῦτα δ᾽ 
εἴρηται, ὅτι οὔθ᾽ ἡ ἐκ Βαβυλῶνος εἰς τὴν Καρ- 
μανίαν ἐπὶ παραλλήλου λαμβάνεται, οὔθ᾽ ἡ διορί- 
ζουσα εὐθεῖα τὰς σφραγῖδας μεσημβρινὴ εἴρηται" 
΄σ 3 3 Μ Ν 3 ἤ ) Ν ἃ 3 ὥστ᾽ οὐδὲν εἴρηται πρὸς αὐτόν. οὐδὲ τὸ ἐπι- 

Δ σε, Μϑίμοϊο, ἔογ γε. 
3 ξνακισχιλίων, Μοίῃοϊκο, ἴοῦ ἐννακιτχιλίων. 
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Ῥοῦῃ ὑμ6 ρδᾶγβ}16] οὔ Ἰαϊ ας οὗ ΗἩδτοὔηῃρο]!5 δπα [Πδὲ 
οἵ ΒΠ)οᾶε5 δῃᾶ ὑῃε Οδβρίδῃ Οδῖθϑ, νεῖμεν ἰδ ΡῈ ἃ 
βυγδὶρσῃῦ 11η6 ΟΥ ἃ ὈΤΌΚΘη [1π6, σαπηοῦ θ6 ρΔΓ8116] ἴο 
οἰμοσ. ΑσοογαϊηρΊΥ, ἴῃς Ἰοηρίῃϑ τὸ ποὺ ψ6}] [δ κθ 
Ὀγ Εγαϊοβίῃεηεβ. Αμά, ἴον {πδῦ τηδΐζοσ, 6 ϑεοϊίοῃβ 
ὑπαὺ σἰτεῖςλ ἐπγου σῇ ὑπ 6 πουῦῃ ἀγα ποῦ ψ6]] ἰδίσθη ὈγῪ 
Εἰπ.} 

84. Βαϊ Ἰοὺ υ8 ἤγοὺ γαεϊυση ἴο ΗἸΡΡρδύομυ5 δηᾶ 866 
. ψῃδὺ 6 88γΥγ5 ποχ. ἀρϑδίῃ ἐδ υιοδῦτρ ἀϑϑαταρί οη5 

ου ᾿ἷα οσνῃ δοσουηὺ ἢς ρῥγοςσδααβ νυ ἢ ρσεουηθίτγίοαὶ ργα- 
οἰδίοῃ ἴο ἀθιῃο]βῃ νν δῦ ἃΓ6 τ Γ ΪνῪ ἴΠ6 του ρἢ δϑυϊχηδίαϑβ 
οὗ Εχαϊοθύμεμεβ. Ηδ βᾶγϑ [Πδὺ Εἰγαϊοβ 6 65 98]}15 {Π6 
αἀϊδίδηος ἔἴτολ Βαρυοη ἴο ἴῃς (ὑδδρίδῃ (Οὐαἴεϑ δἷχ 
ἐπουβδηα ϑϑνθὴ Ὠυπαγ͵γοα οἰδαϊΐα, δπα ἴο {πε ἔγοη 5 
οἵ Οδιτηδηΐα ἃῃα εῦϑὶθ τόσα [ἤδη πΐηθ ὑποιβαπᾶ 
βίδαϊα οὐ ἃ ἸἰπῈ ἄγανγῃ β γαίρῃῦ ἴοὸ ὑῃ 6 δαυϊποοίϊαὶ 
εδϑὺ, δά ἰῃδὺ {15 πη 6 σοτηθ5 ἴο 6 ρδυρεμαϊο]αῦ ἴο 
{Πε 546 ὑῃμαὺ ἰδ σΘοτασηοῃ ἴο ἴπ6 ϑθοοπα δηᾶ ἴῃς ΤΉϊτα 
Βεοϊοηβ, δηπα ὑμπδαῖ, ὑπεγεΐοσγε, δοοογαΐϊηρ ἴο Εχαῖος- 
ὑπ 6 685, ἃ τὶρῃ-Δηρ]εα ὑγίδηρ]ς 15 ἑοστη θα ψ ῃοβα τρῃς 
ΔΏΡΙ]Θ 1165 ο δε ἔγοη οῦβ οὗ (δυτηδηΐα δηα ψν μο56Ὲ 
Ἠγροΐδηυιδαε ἰ8 βῃογίει. ἔπδὴ οἣβς οὗ τῆς 5465 ὑμαὶ 
ΘΠ6]ο86 ὑΠ6 τὶρηῦ δηρ]6 3; δοσογαϊηρὶγ, δα 5 Η!ρραῦ- 
οἤυ5, Εἰαϊοβιῃθηθβ 85 ἴο τηδκε Ῥευβὶβ ἃ ραγΐ οὗ ἢ15 
Θεοομα ϑεοϊϊἽοιη  Νὸν 1 ἤᾶνε δγοδαν βἰαϊεα ἰῃ 
ΤΟΡΌΪΥ ἴο ὑπ|ὶ8 ἐμαὶ Εἰταϊοβίμθηθθ ποῖον ἴδε ΠῸ 
αἰϊδίδπος ἕτοτη Βαργυίομ ἴο Οδιτηδηΐα ΟᾺ ἃ ΡᾶγΆ116], ΠΟΥ 
85 ἢδ βΒροϊζκθεῃ οὗ ἔπε βἰγαίρῃῦ ᾿ἰπης ὑΠδὶ βεραγαῦθβ 6 
ὕνο ϑδϑοϊϊοηβ ἃ5 ἃ 1ηο ἴδῃ ]1ὴ6: 8Π64 50 ἰῃ {Πὶ5 
δυσυτηθηῦ ΗἸρραγοῆυ8 ἢδ5 τηδάθ ἢὸ ροϊηὺ ἀραϊηβὺ 
Εταϊοβίῃθβημεβ. ΝεΙ ΠῈΣ 15. 8. βΒυ ρϑεχαθηΐ οΟΠΟ] 50 

1 Ταῦ 18, ὑμ6 βοούϊοῃβ ὑμδῦὺ βύγούοῃῃ. ποῦς οὗ η6 Τϑυγυβ 
ἜΠΠΕΟ, 

3. 566 με ρυγθ δηᾶ ὑῃ6 ποῦθ οὐ ρᾶρβα 328. 

325 



Ο 87 

5ΤΕΑΒΟ 

φερόμενον εὖ' εἴρηκότος γὰρ ἀπὸ Κασπίων 
πυλῶν εἰς μὲν Βαβυλῶνα τοὺς λεχθέντας, εἰς δὲ 
Σοῦσα σταδίους εἶναι τετρακισχιλίους ἐνακοσίους, 1 
3 Ν Ἁ ἊΝ ’ ’ὔ [ 

ἀπὸ δὲ Βαβυλῶνος τρισχιλίους τετρακοσίους,πάλιν 

ἀπὸ τῶν αὐτῶν ὁρμηθεὶς ὑποθέσεων ἀμβλυγώ- 
νίον τρίγωνον συνίστασθαί φησι πρός τε ταῖς 
Κασπίοις πύλαις καὶ Σούσοις καὶ Βαβυλῶνι, 

Ἁ 3 ΩΣ ’ὔ ΨΝ Ν 4 ,: τὴν ἀμβλεῖαν γωνίαν ἔχον πρὸς Σούσοις, τὰ δὲ 
τῶν πλευρῶν μήκη τὰ ἐκκείμενα' εἶτ᾽ ἐπιλογί- 
ζεται, διότι συμβήσεται κατὰ τὰς ὑποθέσεις 
ταύτας τὴν διὰ Κασπίων πυλῶν μεσημβρινὴν 

Ἁ 2 ὶ ἴο: ὃ Δ. Β “ Ἁ ΄ γραμμὴν ἐπὶ τοῦ διὰ Βαβυλῶνος καὶ Σούσων 
παραλλήλου δυσμικωτέραν ἔχειν τὴν κοινὴν το- 
μὴν τῆς κοινῆς τομῆς τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου καὶ 
τῆς ἀπὸ Κασπίων πυλῶν καθηκούσης εὐθείας 
ἐπὶ τοὺς ὅρους τοὺς τῆς Καρμανίας καὶ τῆς 
Περσίδος πλείοσι τῶν τετρακισχιλίων καὶ τετρα- 

’ὕ νὴ ’ Ἁ Ἁ ’ κοσίων' σχεδὸν δή τι πρὸς τὴν διὰ Κασπίων 
πυλῶν μεσημβρινὴν γραμμὴν ἡμίσειαν ὀρθῆς 
ποιεῖν γωνίαν τὴν διὰ Κασπίων πυλῶν καὶ τῶν 
ὅρων τῆς τε Καρμανίας καὶ τῆς Περσίδος, καὶ 
νεύειν αὐτὴν ἐπὶ τὰ μέσα τῆς τε μεσημβρίας 
καὶ τῆς ἰσημερινῆς ἀνατολῆς" ταύτῃ δ᾽ εἶναι 

,ὔ Ἁ 3 Ἁ Ἅ Ψ “ παράλληλον τὸν ᾿Ινδὸν ποταμόν, ὥστε καὶ τοῦτον 
ἀπὸ τῶν ὀρῶν οὐκ ἐπὶ μεσημβρίαν ῥεῖν, ὥς φησιν 
᾿Ερατοσθένης,, ἀλλὰ μεταξὺ ταύτης καὶ τῆς 
ἰσημερινῆς ἀνατολῆς, καθάπερ ἐν τοῖς ἀρχαίοις 
πίναξι καταγέγραπται. τίς οὖν συγχωρήσει 
τὸ νῦν συσταθὲν τρίγωνον ἀμβλυγώνιον εἶναι, μὴ 

426 1 δνακοσίους, Μοϊηοῖκα, ἴογ ἐννακοσίους. 
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Τακίηρ δαἀνδηΐαρθο οὗ ὑῃ8 γταῦμοσ Ἰἰοοβθ δϑὑϊμηδίθβ οὗ Εγαΐοβ- 
{Π6π68, δπὰ αἱἀϑὰ Ὀγ ἔδ]8θ δβϑυχηρύϊομβ, ΗΡρδγομυβ δρὰϊῃ 
ἔο]]ονγβ ὑπ ργοοθϑθ οὗ γεάμοίίο αὦ αδϑιγάμην ὉΥ ΔΡΡΙγίηρ ἢ 6 
ἔρυτο οὗ Ηγαύοβίμθῃθβ ἴο Ἰαυϊυυ μα] δθα Ἰοηριυπαϊηδὶ ἀ18- 
ἴδῃοθθ. Τῆυθ, Ηἰρρδγοιυβ ἔογοοβ Εἰσγαύοβύμθηθβ᾽ Οδβρίδῃ 
Οαΐοκ ἴο Ὀ6 4,400 νυ θα ἴο ὑπ6 νγοϑὺ οὗ 118 τϑᾶ] ροϑβϑί(ἴοη ; 8η4 
ἤθηοθ Ρογβὶβ ψου]Ἱᾶ ἴ4}1 ἱπέο ὑῃ6 δοοοῃᾶ ϑοοίίοῃ. Ἠονθνοῦ, 

Ζξζα5'ῬιαΑ 'ν ΞΚΑΞΡΙΑΛ, 
δΆΤτΤΕ 37 ΘΦΑΤΕΞ5 

ϑιαδβυον “ὧδα Ὁ 

φΟοΟ ΞΑΑΤ.ο 

ΕΚ 5), 

ζΑΞ ΜΆΜΜΑ, ΞΕΑ 5 “Ἃ λυ Φωεςσ 

Εταύοβυμθηθβ᾽ ᾿ἰη6 ἔγοιη Βδγν]οη ὑο (ὐδυιηδηΐδ, ϑύσαθο τθϑῃ8, 
ψου]Ἱὰ ποὺ Ρ6 {ῃη6 [πὸ 4.12), Ὀαὺ ἃ ᾿ἰπθ ἄγαν ἔσοιῃ 4 δηὰ 
ἀϊνουρίηρ ΘΟ ΒΙ ἀοΥ Ὁ]. ἴο ὑμ8 βου} ἔσο 4.2. ΟἱὨἨ οουγβο, [1 
ἩΙΡΡΔγΟ δ᾽ δϑδατηρύϊοηβ 6 σγϑηΐθα, {ἢ6 [ηατ|8 νψου]ὰ πᾶν 
ὕο 6 Ῥᾶ8Γ8}16] ἰο 2, δπᾶ 1 ννου]ὰ τηδκε δὴ δῆρ]ε νι 086 
Ῥ818}16] 4." οἵ 581. ποτα ὑμδη 45", ὑποὰρῃ ὑπ Ιηάυβ 
Βῃου]α γθ8}}]ν γὰη δρουῦ ἀπ βουαὺῃ. 
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σογγεοῖ. ον, θδοδυβδα Εταϊοβίμβεμθβ ἢδα σίνεη ὑπ6 
αἰδίδηςσα ἔγοτα ὑπ Οδϑρίδῃ Οὐαΐεβ ἴο Βαρυ]οη 85 {πε 
5814 οἷχ ὑμπουβαῃᾶ βονθὴ Ὠυπαγεοα οἰδάΐα, δα {6 
ἀϊδίδπος ἔτοη ἴπηθ (δδβρίδη Οὐδΐεβ ἴο ϑδυβϑὰ 88 ΤὉῸΣ 
ἐπουβδηά πἶπε μυπαγεα 5ἰΔα18, δηα ἴῃς αἀϊδίδῃος ἔΓΌΥὴ 
ΒΑΌΥ]οα ἴο ϑυϑα 85 ἴτας ὑμουβᾶπα ἴουῦ πυπαάγεοα 
βἰδαϊα, ΗἸρρδγοῆυβ, δραὶῃ ἰαγίηρ ἔγοσα [ῃ6 ϑ81ὴ6 
Ὠγρούμεβθβ, βᾶγβ8 ὑπαὺ δῷ ορίιβθ- δηρ]θα ὑγίδηρὶθ 15 
ἔοστηςα, ψ 1} 115. νου ]ο65 δὺ ὑΠη6 (δϑρίδηῃ Οαΐθϑ, ὅ88 
δα Βαρυομ, πανίηρ 18 οὐΐαδα 8ηρ]6 δ 5.88, δῃὰ 
Βανίηῃρ 85 ὑῃ6 Ἰεηρίῃβ οὗ ἰζ8 βἰάθβ ἴῃς αἰδβίδῃοςαβ βοὺ 
ἔοσῖἢ Ὀγ Εἰγαϊοθίῃδβηθ. ΤΆρη ἢδ ἄγαν ἰδ σοπο] 5] 0, 
ΠΔΠΊΟΪγ, ὑπαὶ ἢ Ψ1] [Ὸ]]ονν δοοοσαϊηρ ἴο ὑμ6β6 
Βγροΐπμοβεβ ἐπδὺ ὑπ6 του ἴδῃ ᾿ἰπ6 ὑμδῦ τ ὑπγουρἢ 
ἴῃς (δρίδῃ Οδἴεθ ψ}}} ἰηϊοσβαεοὺ ὑῃ6 ρδᾶγ8}161] ὑμαῖ 
ΤΩΝ ὑῃτουρὴ ΒΑΌΥ]ΟΙ πα ὅϑιιϑᾶ δ ἃ ροϊπὺ {πγὺ ΠΥ 
ννοϑὺ ὑπ μα ἰηϊογβεοίϊίζοη οὗ ὑΠ6 βᾶγηθ ρϑγ8}}6] ντὺἢ 
16 5ἰγαίσῃὺ πὸ ὑμαὺ τὰ 5 ἔγοτη ὑῃ6 (ὐδβρίδῃ Οδἴεβ ἴο 
της ἐγοη θυ οὗἩ (ιτηδηΐῖα πα Ῥευβὶβ ΟΥ̓ ποτα [ἢ δ 
ἔοιυν ὑἐπουβαηᾶ ἔουγ Βυπαγεοα κἰδαΐα; δηα 50 ἴμ6 ᾿ἰπ6 
ὑπαὺ τὰ ὑῃγουρἢ ὑπ Οδϑρίαη (ὐαΐεβ ἴο [Ππ ἔγοῃ  !εβ 
οὗ (δυιηδηΐα δηα Ῥευϑὶβ νν1}} ἔουτῃ δἰηηοϑὺ ἃ ἢα]ῇ οὗ 
8 τίρῃϊν δηρὶθς νὴ ἴῃ τηθυίἀϊδη ᾿ἷπα ἐπὶ ΥἹΠῈ5 
᾿πγοὰὺρῃ ὑμ6 (ὐδδρίδῃ Οὐαΐθβ ἂπα ψ}}}] θᾶ ἰῃ ἃ 
αϊγεοϊϊζοη τηϊάναν ὑεῦνδεη ὑπ βου δῃηὰ {πε 
δαυϊποοιαὶϊ εαϑὺ ; δῃα ὑμαῦ ὑῃ6 [πᾶτ5 Βῖνον ψ1}} 06 
ΡΆΓ8116] ἴο {8158 ᾿ἴπε, πα ὑῃδὺ σομβθαιθη.]  {Π}15 τίν ευ, 
8150, ἀοθβ. ποὺ ἢἤον 5βουϊῃῇ ἴσο ἴῃ6 τηουπηΐδὶηβ 85 
Εγαϊοβῦμθηθβ βᾶγ8 ἰῦ 4065, αῦ Ὀεαύνγεθῃ ἔα βδουϊῇῃ δηᾶ 
1πΠ6 δαυϊποοῦϊα] εδαβὺ, ργΓΘΟΙΒ6ῚῪ δ5 1 15. ἰδ ἃ ἄοννῃ ἢ 
ὑΠ6 ΘαΥΪγ τᾶρ5. ὟΝ ο, ρΥδυ, Ψ1}} οοποδάς ὑπαὺ ὑμ6 
ἐγ ρ]6 ΠΟΥ͂ ἔουτηθα Ὁγ ΗἸΡΡρδύοῆιιβ 18 ορίιβθ-δηρ] θα 
ποῦ 4180 οοησορδαϊηρ ὑπαὺ ἴῃ6 ἐὑτϊδηρὶς ὑπαὶ 
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συγχωρῶν ὀρθογώνιον εἶναι τὸ περιέχον αὐτό; 
’ ».. 4 “ Υ͂ Ἁ 3 Ν 

τίς δ᾽' ἐπὶ παραλλήλου κειμένην τὴν ἀπὸ Βαβυ- 
λῶνος εἰς Σοῦσα μίαν τῶν τὴν ἀμβλεῖαν περιε- 
χουσῶν, τὴν ὅλην μὴ συγχωρῶν τὴν μέχρι 
Καρμανίας; τίς δὲ τῷ Ἰνδῷ παράλληλον τὴν ἀπὸ 
Κασπίων πυλῶν ἐπὶ τοὺς ὅρους τῆς Καρμανίας; 
φ Ἁ Ἁ Ν «ς [ , 

ὧν χωρὶς κενὸς ἂν εἴη ὁ συλλογισμός. χωρὶς 
δὲ τούτων κἀκεῖνος εἴρηκεν ὅτε ῥομβοειδές 
ἐστι τὸ σχῆμα τῆς Ἰνδικῆς: καὶ καθάπερ ἡ 
ἑωθινὴ πλευρὰ παρέσπασται πολὺ πρὸς ἕω, καὶ 
μάλιστα τῷ ἐσχάτῳ ἀκρωτηρίῳ, ὃ καὶ πρὸς 

’ ’ ’ὔ Ἁ Ν) 

μεσημβρίαν προπίπτει πλέον παρὰ τὴν ἄλλην 
,). ἢ Ψ ς ν. } Ἁ , ἠιόνα, οὕτω καὶ ἡ παρὰ τὸν ᾿Ινδὸν πλευρά. 

86. Πάντα δὲ ταῦτα λέγει γεωμετρικῶς, ἐλέγ- 
χὼν οὐ πιθανῶφ. ταῦτα δὲ καὶ αὐτὸς ἑαντῷ 
ἐπενέγκας ἀπολύεται, φήσας, εἰ μὲν παρὰ μικρὰ 
διαστήματα ὑπῆρχεν ὁ ἔλεγχος, συγγνῶναι ἂν ἦν" 
ἐπειδὴ δὲ παρὰ χιλιάδας σταδίων φαίνεται δια- 
πίπτων, οὐκ εἶναι συγγνωστά" καίτοι ἐκεῖνόν γε 
καὶ παρὰ τετρακοσίους σταδίους αἰσθητὰ ἀπο- 
φαίνεσθαι τὰ παραλλάγματα, ὡς ἐπὶ τοῦ δι 
᾿Αθηνῶν παραλλήλου καὶ τοῦ διὰ Ῥόδου. ἔστι 
δὲ τὸ πρὸς αἴσθησιν οὐχ ἁπλοῦν, ἀλλὰ τὸ μὲν 
ἐν πλάτει μείζονι, τὸ δ᾽ ἐν ἐλάττονι. μείζονι μέν, 

3 [ον »"» 3 [ᾳῚ ’ ΓΙ »“) ΓῚ 

ἂν αὐτῷ τῷ ὀφθαλμῷ πιστεύωμεν ἢ καρποῖς ἢ 

1 Τῇ {86 Ἰΐπ6 3.4.8. (Ρ. 828) Ὀ6 ργοάυορα ἴο Εἰταύοβύϑηθβ᾽ δ.88 
(οη 15 ᾿ἰη6 ἄγαν ἔγοπι 44 ὕο δειηδηϊ), ννα 8841} ὉΠ6ὴ ἢδνθ 
8, ΠΕΊΑΡΕ τ ὑγίϑδηρ]ο 4.8’ ὑμπαῦ ὁοπργθμομαβ ὕμ6 οὐὐμδθ- 
ΔΏροα ὑγίδηρ]ο 4 ΚΒ. 
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σΟΙΡΥ ΒΘ 5 ἰδ ἰ5 τἱρῃ  ηρ]6εα}} Απᾶ νψῇο ν]}} 
οοπορας ὑμαῦῖ οὴς οὗ {πε 51465 ψῃο ἢ δῃοΐοβα ὑμ6 
ορῦιβα δηρ]α ({Π6 Ἰἰπα ἔγοιαη Βδρυομ ἴο 1158) 1165 οἡ 
ἃ ῬᾶΓΆ116] οὗ Ἰαϊίταα 6, νἱπουῦ 4150 οοποεαϊηρ παῖ ὑπ 6 
ὙΠ0]6 Ἰἴπθ οὐ ἴο (ὐδιτηδηΐα ἀοεϑὺΡ Απᾶ ψνψῇοὸ ν1}} 
οσοηςδάς ὑδμαὺ {πε ᾿ἰπα ἄγαν ἔγουῃ ἴῃ6 Οδϑρίδη (ὐαῖαβ 
ἴο ἐῃς Τροηὐουβ οὐ Οδυτηδηΐα 15 ρᾶγ8}16] ἴο {π6 [πάυ8 ἢ 
Υεὶ νἱδουῦ μεθα οοῃοθϑϑίοηθ ὕῃ6 δυρυχηθηΐ οὗ 
ΗἸΡρδύοβυ8 ψουἹὰ "»)ὲ νοϊβ. Αμπαὰ ἴἴ 15 νἱπουῖΐ {Π656 
σΟΠΟΘΒ51 0085 ὑπμαὺ Εγαϊοβι 6 65 85 πηδᾶδ ἰιῖβ βἰαϊειηθηῦ 
ὑπαῦ [ῃ6 5ῆδρε οὗ [παϊἷδᾶ 15 τοι). 44] ; ἀηα 7 δὺ 85 108 
Θαβίδθυῃ δἰάς δὰ5 θδθὴ δἰγείς θα σοῃβί θυ} ]γ ̓ δδβῦ- 
γγαγἀβ. (ρΑγ συ] αὖ ἰἴ8 Ἵχίσγειηβ οᾶρθ, ΨὮΟΉ, 85 
σΟΙΩΡΑΓοα νὰ ὑμε τοϑὺ οὐ ὑμε β868- δοδαγά, 18. 4150 
γόον ἔδυ ΠοῚ βουϊῃνναγά5, 80, ἴοο, ὑΠ6 8146 δἱοηρ {}1Ὸ 
Ιηἅυ5 μᾶ5 Ὀθθη βἰγειο δα σοῃβί 6 Ά}}}ν δαβυνναγαβ. 

8ὅ. Ιὴ 41} ἔμ6β6 δυρυταθηΐβ ΗἸΡΡδγοἢι5 ΒρΡ6 Δ Κ5 88 8 
Βεοχηοίγοἴδη, ὑπουρἢ ΠΗ ὑεϑὶ οὗ Εγαϊοβίθμθβ 156 ποῖ 
σοηνί ποίησ. Απᾶ ἐπουρὴ πῈ ρῥγεβου θεά ἴῃς ρῥτίη- 
οἶρ]8ε5 οὗ ρϑοιβθίτΥ ἔῸγ ἢϊμαβ6], ἢ δβοῖνεβ Εἰμβϑὶ ἢ 
ἔγουα ὑμϑῖὰ ΟΥ̓ βαγίπρ ὑπαὶ 1 ἴῃς ἰεβδὺ βῃονθα δυΓΟ 8 
διηοπηὐηρ ὕο ΟὨΪΥ 5128]] ἀἰβίδῃμοςβ, ἢθ οου]α ονθυ]οοῖκ 
{πε πὶ ; Ραΐ 5ἰπος Εἰγαϊοβι δ 68᾽ οὐ 5 οἰ θαυ δηγουπὶ 
ἴο ὑμποιιβδιιαβ οὗ βἰδαΐα, {Π6 Ὺ οδηποῦ "ὈῈ ονεϑ]οοκοα3; 
δηα γεὶ, οοηδπαθ5 ΗἸΡΡραγοῆυ5, Εγαϊοβύμθηθβ Ὠἰμηβ6] 
ἀβοΐαγεβ ὑῃαῖ αἰβογεησθβ οἵ Ἰαϊϊτυααα ἀγα οὔϑθγνδ θα 
δνθὴ νη δὴ οχιίθηΐ οὗ ἔουν πυπάτγοα 5ἰδαϊα; ον 

᾿ ΘΧΔΙΏΡΪ6, θεύψθοῃ ὑμ6 ρᾶγα}]ο]ῖα οὗ Αὐμθηὴβ δῃαὰ 
ΒΠοάθ5. Νον ἴῃ ργδοῖίοςς οὗ ορβεγνίηρ αἰ ΓΘ ΠΟ 68 
οὗ Ἰαϊ 46 5 ποῦ οσοπῆπεα ἴο ἃ 5ἰῃρ]6 τηοὶῃοά, Ἰνυΐϊ 

. ὍΠ6 τηο Πα 15 υϑεα ψῆσγα ἴῃς αἰδγθηοα 15 σγϑαῦθγ, 
δΔηοῦΠ Σ ψ ῃθγα ἰὉ 15 ἸΘσβοὺ ; ψ θα 1Ὁ 15 σταδίου, 1 γα 
ΓΕΪγ οα {πε ενϊάθμποςα οὗ [Π6 Ἔγα 186], οὐ οὗ [Π6 οτΌρ8, 

2 (ομρδγο 8 40, ἔο]] ον. 
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κράσεσιν ἀέρων πρὸς τὴν τῶν κλεμάτων κρίσιν" 
4 9 4. 3 ᾽ὔ “ ΕῚ 

ἐλάττονι δ᾽, ἂν δι᾿ ὀργάνων γνωμονικῶν ἢ διοπτρι- 

κῶν. ὁ μὲν οὖν δι’ ᾿Αθηνῶν παράλληλος γνωμο- 
νικῶς ληφθεὶς καὶ ὁ διὰ Ῥόδου καὶ Καρίας, 

. » 9 ’ 4 9 .} ᾽ὔ εἰκότως ἐν σταδίοις τοσούτοις αἰσθητὴν ἐποίησε 
τὴν διαφοράν. ὁ δ᾽ ἐν πλάτει μὲν τρισχιλίων 
σταδίων, μήκει δὲ καὶ τετρακισμυρίων ὄρους, 

Ν 

πελάγους δὲ τρισμυρίων λαμβάνων τὴν ἀπὸ 
Α δύσεως ἐπ᾽ ἰσημερινὰς ἀνατολὰς γραμμήν, καὶ τὰ 

ἐφ᾽ ἑκάτερον τὸ μέρος τὰ μὲν νότια ὀνομάζων, 
. τὰ δὲ βόρεια, καὶ ταῦτα πλινθία καλῶν καὶ 

σφραγῖδας, νοείσθω πῶς καὶ ταῦτα λέγει καὶ 
πλευρὰ τὰ μὲν ἀρκτικά, τὰ δὲ νότια, καὶ πῶς τὰ 
ὲ ς ’ Ἁ δὲ « θ σι ὶ ἃ , Ν ., 

μὲν ἐσπέρια, τὰ ὃὲ εωθινά" καὶ τὸ μὲν παρὰ πολυ 

διαμαρτανόμενον παρορῶν ὑπεχέτω λόγον (δίκαιον 
γάρ), τὸ δὲ παρὰ μικρὸν οὐδὲ παριδὼν ἐλεγκτέος 
ἐστίν. ἐνταῦθα δ᾽ οὐδετέρως αὐτῷ προσάγεταί 
τις ἔλεγχος. οὔτε γὰρ τῶν ἐν τοσούτῳ πλάτει 

4 ’ 3 ὰ 4 Ὶ 9 δε ΄φ4΄ 3 

γεωμετρική τις δύναιτ᾽ ἂν εἶναι 1 ἀποδειξις" οὔτ 

1 εἶναι, Οἀθαυθοη ἰηβουίβ, αἴϊον δύναιτ᾽ ἅν; ΘΙΘΌΘΩΪΘΘΕ, 
Οοταὶβ, Μοΐποϊζο, ΕὈΣ ἶσον, ἔο] ον ηρ ; 1.. ΑΥΒΟΡ ΔρΡΡγουϊηρ. 

1 Τῦ νγᾶ8 ἃ οοῃῃηιηοὴ ἀθνίοα οὗ Εἰταυοβύῃθηθα δῃὰ οὔμϑσ διιοϊθηῦ 
ζΘορΎΔΡΠΘΓΒ ἴο νἱϑι8}178 οοπηΐγ 168 δηἀ βϑούϊοηϑ ΟΥ̓ δου ΩΣ 
ὑβϑῖὰ ὕο νν61}1- πον ΟὈ] οί Β---οΥ ΘΧΔΙΉΡ]6, ρα ἴο 8 οχ- 
πἰᾶθ, ὕηθ Ῥϑὶοροῃηθϑι8 ἴο ἃ ΡΪ]Δη6-]6ΐ, ϑδγαάϊηϊα ὕο ἃ ἢυπηδη 
ἑοοῦ-υϊηῦ. Τη {118 ο886 ὕπο αὐτοῖς οσὰβ ““Ῥ]ὑ}}18᾽» (6 ἦ {1168} 
δηα ““ΒΡΏΓΑρΡΊΙΑ6Β ᾽" (““ 868]8,᾿ ““ χϑη8᾽) ἃγθ υδϑϑᾶ ἰὴ 8 6 ΠΟΙΆ) 
Β6η86 85. ΘΟηνθηϊθηῦ ὑθυτηβ ἔοῸΥ βϑούϊοῃβ 10 ἢ ργοβθηὐθά, Γϑ- 
ἀρδὴ, νυν 0116-8ηδῃρθα δηὰ 5868]-Βῃδαρϑά δρρϑδγῦδηοθ.. ([η 
2. 1. 22, Ἀονονον, ϑδύγαθο δὐὐγὶ θαῦθθ οὐἱν ὑμ6 Ἰαύῦοσ σψοσγὰ ἴο 

332 



ΘΕΟΟΒΑΡΗΥ, 2. 1. 3: 

οΟΥὁἩ οὗ ἰῃς ἰδιηρεγαίαγαε οὗ ῃ6 δἰμτθοβρῃοιθ, ἱπ οὐ 
͵υάρτηδηὺ οὗ ὑῃς ““ ο]]πηδῖα᾽᾿ ; Ὀυὺ ψΒΟΥῈ ἰδ 15. 6556 1, 
να οὔβεσνα ἴῃς αἰδσεησα ὈΥ ἴῃ αἱα οἵ 5υη- 4 14}5 
δ ηα αἸορύγίολ] ἱπβισυσηθηῖβθ. Ασοοτγαϊησ]γ, [Ππ ἰακίηρ 
οὗ {ππ Ρᾶγ8}16] οὗ Αἴῆθηβ δηα ὑπαὶ οὔ ΒΠοάθβ δπὰ 
Οαγῖα νι ἰῃ6 501-418] βῃοννεα ρεγοδβρυ!]γ (85 15 
ῃηδίιγα] ψΏΘη πε αἰδἴδηοα ἰθ 8580 ἸΏΔΩΥ͂ δἰδα 14) ὑῃ6 
αἸδγθηοα ἴῃ Ἰαϊτππαθ. Βυΐ ψἤεα ὑῃ6 ρθορυδρῃοσ, 
ἴῃ ἀδδ]ηρ ἢ ἃ ὑγαδαάνθῃ οὗ γα ὑπουβδηα εἴδάϊα 
8δηα ψ ἢ ἃ Ἰεηρτῃ οὗἩὨ ἴοσίγ ὑμουδβαπά εἰδαΐα οὗ τηουη- 
ἰδίῃ Ρ]ὰ8 ὑπ γγ ὑπουβδηα δἰδαϊα οὗ 868, ἰδῖκθβ ἢΐς 
ἸηῈ ἔγοτλ ψεϑῦ ἴο δαυϊηοοίϊαϊ δαϑὶ, δα πᾶῖθα ὑμ6 
ὕνο αἰν βίομβ ὑἔπ8 τηδᾶς πε ϑουϊῆοτῃ Πἰν βίοη δηᾶ 
ὑῃ6 Νουῦμοσῃ [᾿νι βίο, δῃα (4}}5 ὑπεὶγ ραᾶγὶϑ 
““ ΡΠ ητηϊᾶ ᾿ ΟΥ ““Βρῃταρία 65, να βου] ὕδὰσγ ἴῃ 
τα νηὶ ἢ6 τη6 88 ΟΥ̓ [8656 ἴδισηβ, δηα 4150 ὈΥ ἴῃς 
ἰθυ5 “81.165 [ῃδὺ ἃγθ πουΐῃεογη ̓  δηᾶ ““ἰηδὺ δΓῈ 
βου Π ΘΓ, δηα ἀρδίη, “ 5146ε5 ὑμαῦ ἂγῈ νεβδετῃ " ἀπά 
“ τηδι ἀγα δαϑίθσῃ." μα ἰξ ἢς 8118 ἴο-: ποῖϊΐος ὑπαὶ 
ὙΠΙΟΏ διηοιηΐθ ἴο ἃ ΨΥΕΙῪ ργοαὺ οὐτοῦ, ἰοῦ ἢΐπη Ὀ6 
Ο4]1εα ἴο δοοουπὲ ὑπεογεῖου (ἴον ὑπαῦ 15. 7.50) ; "αὺ 85 
Γεραγας ὑμπαὺ ψνῃοἢ διηοιπΐβ ΟὨΪΥ ἴο ἃ 5]10]γὺῦ ΘΙΙΟΥ, 
δνθῃ ἰζ 6 85 [δ]]6α ἴο ποῖϊοςα ἰΐ, ἢ6 15 ηοΐ ἴο "6 οοη- 
ἀφριηημθα. Ηδγθ, μον ονοῦ, 0 οᾶ86 ἰ56 τηδας ουΐ 
ἃραϊηϑὺ Εἰγαϊοβίμθπεβ. οἡ εἰϊηε ρστοιπα. ΕῸΥ ΠῸ 
δοοιηθγίοδὶ ργοοῦ ψου]ᾶ Π)6 ροβϑίθ]θ ψἤθγα ὑπ 6 οᾶβ65 
ἴηνοϊνα 80 ργϑαὺ ἃ ὑγεδαϊῃ οὗἁὨ ἰἸαϊδπαε; ΠΟΥ ἀ0685 

ἘγϑύοϑυθΠ68 ; δηα, ἔα Πϑυοσα, ὑ8 18 18 ὍΠη6 νψογαὰ 6 ἰμηβοὶῇ 
οὔὔθῃ ΘιΏΡΙΟΥΒ ἰπ {ἢ 58Π16 Β6ὴ86.)}) Εἰγαϊοβύμθηθβ τηϑϑδηῦ ἴο 
ΘΟΏΥΘΥ ὈΥ͂ ““ΒρΡΒγαριθβ᾽ 6 πούϊοῃ οὗ ᾿γσγοραϊαῦ αὐδαγ!]δίθγα 8 
(88 Βῆουβ 15. 1. 11) ; Ὀυΐῦ ἴῃ Ὦ18 ἸΊΟΓΘ Βρ601Πῆ0 ἀφβογὶ ρύϊοη οὗ 8 
σίνθῃ βοούϊοη---Τ 618, ἴοΥ ΘΧΔΙΏΡ]Θ6---6 τ ῖουΒ ὕο 1ὖ 85 ““ ΣΒοϊη- 
Ὀοϊα4)],᾽ δηά, πῃ ὕ88 οϑβδὲ οὗ ὑπ ϑοοοῃά διοοίϊοῃ, ἢ6 γϑἔϑθυβ ο 
““[Ὦγθο οὗ 15 51465᾽ 88 “"ὐύηρ ἰηῦο ἃ ρδγδ)]θ] ορτδπι᾽" (8668 
ὦ, 1, 29). 
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ἐν οἷς ἐπιχειρεῖ γεωμετρεῖν, ὁμολογουμένοις χρῆ- 
’ 3 2 ες [οὶ ᾽ὔ 

ται λήμμασιν, ἀλλ, εαυτῷ πλάσας. 

86. Βέλτιον δὲ περὶ τῆς τέταρτης λέγει μερίδος" 
προστίθησι δὲ καὶ τὸ; τοῦ φιλαιτίου καὶ τοῦ 
μένοντος ἐπὶ τῶν αὐτῶν ὑποθέσεων ἢ τῶν παρα- 
πλησίων. τοῦτο μὲν γὰρ ὀρθῶς ἐπιτιμᾷ, διότι 
μῆκος ὀνομάζει τῆς μερίδος ταύτης τὴν ἀπὸ 
Θαψάκου μέχρις Αἰγύπτου γραμμήν, ὥσπερ εἴ 
τις παραλληλογράμμου. τὴν διάμετρον μῆκος 

᾽ “. ’ 3 ἣ ν᾿ “ 9 ἴω 7 

αὑτοῦ φαίη. οὐ γὰρ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου 
- ᾽ ’ Α ς σὰ 3 ’ὔ κεῖται ἧ τε Θάψακος καὶ ἡ τῆς Αἰγύπτου παρα- 

λία, ἀλλ᾽ ἐπὶ διεστώτων πολὺ ἀλλήλων" ἐν δὲ τῷ 
Ἁ ’ )Ἅ ΝΜ Ἁ Ἁ ς 3 Ἀ μεταξὺ διαγώνιός πως ἄγεται καὶ λοξὴ ἡ ἀπὸ 

Θαψάκου εἰς Αἴγυπτον. τὸ δὲ θαυμάξειν, πῶς 
ἐθάρρησεν εἰπεῖν ἑξακισχιλίων σταδίων τὸ ἀπὸ 
Πηλουσίου εἰς Θάψακον, πλειόνων ὄντων ἢ ὀκτα- 

[4 4 3 “ Ἁ Ν ,. »γ ’ 

κισχιλίων, οὐκ ὀρθῶς. λαβὼν γὰρ δι’ ἀποδείξεως 

μέν, ὅτι ὁ διὰ Πηλουσίου παράλληλος τοῦ διὰ 
Βαϑυλῶνος πλείοσιν ἢ δισχιλίοις καὶ πεντα- 
κοσίοις σταδίοις νοτιώτερός ἐστι, κατ᾽ ᾿Ερατο- 

σθένη δὲ (ὡς οἴεται), διότι τοῦ διὰ Βαβυλῶνος ὁ 
διὰ τῆς Θαψάκου ἀρκτικώτερος τετρακισχιλίοις 

1. τό, Οαϑαυθοῃ ἰμϑουθ, δου καί; ΦΙΘΌΘΉοοθ, Οὐσϑίβ, 
Μοίμοκο, [ο]ονίηρ ; Ο. ΜύΠοΡ Δρργονίηρ. 

1 Τ δ," ὕπο ατγθοὶς ψογὰ ἤθσα υϑ6ἅ, 15, δΔοοογαάϊην ἴο 
Ῥγοο]υθ, ἃ ῬΓΟΡΟΒΙ ὑἱ0ῃ ῬΓΘΥΙΟΌΒΙΥ ῥγονθά, οὐ Ὠθγθαῖίεγ ἴο Ὀ6 
Ῥγονβᾶ; ἰὕ ἰβ, ὑμϑγθίογθ, ἴοσ ΔΩΥ Ῥγοροβι(ἷοη ἴῃ δηά, δὴ 
δδθυτηρίίοη Ἡν ῖο ἢ ΓΘΟῚ ΘΒ ΘΟ ἢγδίϊοη. 
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ΟΕΟΟΒΑΡΗΥ, 42. τ. 235-26 

ΗἸΡΡδγοῆυβ, θνθβὰ θα ἢ6 αὐἰϊειηρῖβ σϑοιμθίγοδὶ) 
Ρτοοῖ, υ86 δατηϊι θα ἀϑϑυτηρυοηβ, θαΐ γαῖ ον ἔδουὶ- 
οδἰϊομβ νν ἰοἢ ἢδ Πδ5 τηδάς ἴον ἢΐβ οὐ 156. 

0. ΗἸρραγοῆυβ ἀΐβουββε Εγαϊοβίβεῃηθδ Εουγίῇῃ 
δαϑονίου ρεϊΐζεν ; ὑβοὰρσῇ ἤδγα, ἴοο, ἰια ἀϊβρίαγβθ ἢὨϊ5 
ῬΓΟΡΘ δῦ ἴον ἔδυ - παρ πα ἢΐθ ρογβιϑιθηΐ δά- 
ἤΘΓΘηο6 ἴο {Π6 5816, ΟΥ̓ ΠΕΑΥΪΥ ὕΠ6 58116, 55 ρΡ ]0}8. 
Ης ἰ5 οογγδοῦ ἴῃ σδηβυγίηρ Εαϊοθι ῃθηθβ [ῸΓ ἰἢ]5, 
ΠΔΤΏΘΙΥ, [ῸΓ οΔ]]Πὴσ τῃ6 Ἰἴπθ ἔτοιαη ΤΠδαρβδοιβ ἴο 
Ἐργρὺ ἴδῃς Ἰεμρίῃ οὗ {15 βϑουϊοῃ-- ἢ 6} 15 85 1 ὁὴς 
Βῃου ]α 64}1} ὑπε αἱΔρΌΠΑ] οὗ ἃ ρᾶγδ]] 6] ορτάτα 105 Ἰεησ τη. 
Εον Τμαρβϑδοὺβ δηα ἴῃς οοδβδι- πη οὗ Εσγρὺ ἀο ποὺ 
116 οὐ ες βᾶτηξ ρδγ8}]6] οὗ Ἰαϊταᾶο, θαῦ οα Ῥάγ8}}6]8 
ἰῃαὺ ἃῖὲ Ὁ δραγὶ ἴγοὰ δᾶοῃ οὐμεῦ ; δῃᾶ ὑεΐνθϑθῃ 
π686 ὑνο ράᾶγα}}6 15. ὑπεῈὸ Ἰπὸ οι Ὑμάαρϑδοιβ ἴοὸ 
Ερσγρὺ 15 ἀγάννῃ βοιηθν δῦ αἰ ΡΌΠΑΙΪΥ δηα ΟὈ]Π] απ ΕΪν. 
Βυὺ θη ἢ6 Θχργθββθθ ΒΌΓΡΥΪΒ6 ὑῃδαὶ Εγαϊοβῦ θα β 
Πδᾶ τῆς ῬὈοϊάμθθβ ἴο δϑυϊπηδϊθ ἴῃς αἀϊδίδῃμοα ἔΌση 
Ῥεϊυδίαση ἴο ΤὨδρβαουβ δ δἱχ ὑμουβδῃα ἰδαϊα, 
νετθαβ ἴῃς αἰδίδμος ἰδ τοῦα ἔμπδη εἰρη ὑπουβδηά, 
ἢδ 15 ἱποογτεοῖ. Εοὺ ἢανίηρ [δ καϑη 1ὐ 85 ἀδιηοηδίγαϊθα 
ὑπᾶῦ ὑπ6 ρᾶγ8}16] ὑπαὺ σὰ ὑπγοα ρἢ Ῥδ] β᾽τὰ 15 ΤΟΥ 6 
ἴδῃ ἔνο ὑμουβδηα ἥνε Βυπαγεα βύδαϊα ἔδυ ον βουϊῇῃ 
ἴδῃ ὕΠ6 Ῥάδγ8116] ὑπμπαὺ σα Τσοιρὴ ΒΑΡΥ]Ο,2 δπα 
[ΠΏ 6ῃ βαυϊηρ---οἡ 6 δυϊποτγιν οὗ Εταϊοβί θη 68, 885 ἢς 
ὑῃ1ηΚ8---ἰ δῦ {Π6 μΡᾶγ8}16] ἐμπγοὺρὶ ΤἼρβϑαουβ 15 ΟῸΣ 
ὑπουθαηα εἰρῃῦ Πυπατγεα οἰδαϊα ἐγ ΠῈΓ ποῦ ἴῃ 8ῃ 
16 Ρᾶγ8}161] ἰῃῇγοισ!ιὶ Βαρυ]οη, ἢῈ6 88γν5 ὑμαὶ {με 
αἰδίδμος ρεύνγεεῃ Ῥεϊυβίυση δα ΤἬὭδρβδοιβ διηουηΐβ 

2 Βοὺῃ Εἰγαϊοβύμθπθβ δηα δύσαρο ρᾶνθ Ῥϑιυβίαπι ἃ ἈΙσὮΘΥ 
Ἰαυὑπαο ὑμδη ΒΔΡΥ]οη. 
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ὀκτακοσίοις, συμπίπτειν φησὶ πλείους τῶν ὀκτα- 

κισχιλίων. πῶς οὖν κατ᾽ ᾿Ερατοσθένη δείκνυται 

ἡ τοσαύτη ἀπόστασις τοῦ διὰ Βαβυλῶνος παραλ- 

λήλου ἀπὸ τοῦ διὰ Θαψάκου, ζητῶ. ὅτι μὲν γὰρ 

ἀπὸ Θαψάκου ἐπὶ Βαβυλῶνα τοσοῦτόν ἐστιν, 

εἴρηκεν ἐκεῖνος: ὅτι δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ δι’ ἑκατέρου 

παραλλήλον ἐπὶ τὸν διὰ θατέρου, οὐκ εἴρηκεν" 

οὐδὲ γάρ, ὅτι ἐπὶ ταὐτοῦ μεσημβρινοῦ ἐστιν ἡ 

Θάψακος καὶ ἡ Βαβυλών. τἀναντία γὰρ αὐτὸς ὁ 

Ἵππαρχος ἔδειξε κατ᾽ ᾿Ερατοσθένη πλείοσιν ἢ 

δισχιλίοις σταδίοις συμβαίνειν ἀνατολικωτέραν 

εἶναι τὴν Βαβυλῶνα τῆς Θαψάκου. ἡμεῖς τε 

παρετίθεμεν! τὰς ᾿Ερατοσθένους ἀποφάσεις, ἐν 

αἷς τὸν Τίγριν καὶ τὸν Εὐφράτην ἐγκυκλοῦσθαι 

1 παρετίθεμεν, ΟὐοτΓδῖδ, ἴογ παρατίθεμεν ; Μοίΐποκο, Τατγάϊοιι, 
ἴο] ον ηρ. 

1 ΟἹ 86 δββιιπηρύϊοηβ οὗ Ηρρδγοῆυβ, Εὐγαύοβυμδηθδ᾽, Τῆδρ- 
ΒδΟΒ 18 ΤἸηδάθ ἴο ᾿ἰΐ6 δὺ ἃ Ἰδθϊπαθ 7,300 βύδαΐα που οὗ 
Ῥεϊαβίαιη (866 ἤριαγθ, Ρ. 337); δηᾶά ἤθῆοθθ, οοπηρυύίπρ ὑμ6 
᾿Ὠγροΐθημβα οὗ ὕῃο εἰρη ὐ-δηρίοα ὑγίδηρὶθ ον ὕμ6 ἀϊβίδησθ 
Ῥούψθθῃ ᾧμθ ὕνο ρίϑδοοϑ, ψ μοῦ ϑρργοχίμηδίθιυ 8,500 
βίδαϊα. ΗἸΡΡΑγο θ᾽ δυραπιθηΐ 18, 858 αϑι8)], ἃ γεατποίίο αὦ 
αδϑιγάμιγα, δα ἷ8. ἴδ] ον ἀραΐῃ 1169, δύγαθο πγηθϑηβ, ἰῃ ΗΪ8Β 
ΔΡΡΙγἱηρ Εἰγαξοϑυ ΘΏΘΒ᾽ ϑϑυϊτηῦθϑ ὕο Ρ8.8}16]5 οὗ Ἰδυϊπᾶθ δπᾶ 
ἴο το. ] 85. 
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ΘΕΟΘΒΑΡΗΥ, 2.1. 36 

ἴο τῆοτα ἔβη εἰρηῦ. ὑἐπουβαηα εβἰδᾶϊδ.1 1 85Κ, ὑμϑη, 
ἢονν ἰ8 ἰῦ βῆοννγῃ οὐ {δε διυϊῃογιζγ οἵ Εἰγαϊοβ. θη 65 
μαὺ [ῃς ἀϊδίδπος οὗὁ ὑπ6 ρδ181186] ὑῃπγοῦση ΒΑΡΥ]Οη 
ἔγοιὰ 6 ρᾶγ8}16] ὑπτουρὴ ΤὨδρβδοιβ 15 85 ρτεαὺ 85 
ὑμαὺ ἘΕταϊοθίύθηθθ ἢ858 οἰαϊρα, ἱπαθϑα, ὑπαὶ τῆς 
αἰδίδπος ἔγοιῃ Τμαρβδουβ ἴο ΒΑΡυ]ο 15 ἔουν ὑπουβαηάᾶ 
εἰσὶ Βυπαγεα 5ἴδαϊα ; αὺ ἢ6 Βᾶ5 ποὺ γον βἰδῖθα 
ὑπαὺ 5 αἰδίδμῃος ἰδ πηθδϑυσοα ἔσο ἴῃ6 ῬὈᾶγΆ}}6] 
ἐπγοῦρ [6 ομα ρἷδοθ ἴο ὑῃ6 ρᾶγδ]16 1] τῃγουρὰ ὑῃ6 
οἴου ἢ ποὶῦῃεσ ᾿πάεεα ἢδ8 ἢ 5ἰαϊθα {Π4ὺ ΤἬὭδρβδοιιβ 
δΔηα ΒΑΡΎ] δῖα οἡ 6 8816 χγϑυ δῆ. Οπ {πὸ 
οοῃίγασυ, Ηἰρρδύοῆυ5 Πἰαβε] ἢ ροϊηϊεα ουὐυΐδ ἰπαΐ, 
δΔορογαϊηρ ἴο Εγαϊοθύῃθηθθ, ΒΑΌΎ]ΟΩ 15 τόσα ἴἤδη 
ὕνο ὑπουβθαπα βἰβδαϊα ἔδυ μεν εαϑδῦ ἴδῃ ὙΠαρβδοι.3 
Απάᾶ 1 Πᾶνα ]υ8ῖ οἰϊεα ἴῃς οἰαϊεηηδηὺβ οὗ Εἰγαϊοβ 6 ἢ 68 
Μη δγοίη 6 βὰγ8 ὑμαῦ ἴῃς ΤΊρτῖθ δα ῃ6 ἘΠ Ρἢγαΐαϑ 

εἴ Ψ 
ὥβϑεμωφίω»")) Θσόγ!ο» 

3 ΟΟΙΏΡΑΓΟ 88 27-290 (ἀὐονθ), σψῇθσο ΗἸρΡρϑγο δ, Ὁ ῖ8 
508] ἔογτῃ οὗ γριαπιθηῦ, ἔογοθβ Εἰγαύοβυ θη θϑ᾽ ΒαΌΥ]Οη ὕο ὈΘ 
1,000 5ἰααΐα ἔαγῦῃον νυϑϑῦ. 
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τήν τε Μεσοποταμίαν καὶ τὴν Βαβυλωνίαν, καὶ 
Α ᾽ [φ] 3 ’ Ν 3 ᾽7ὔ τὸ πλέον γε τῆς ἐγκυκλώσεως τὸν Εὐφράτην 

ποιεῖν' ἀπὸ γὰρ τῶν ἄρκτων ἐπὶ μεσημβρίαν 
ῥυέντα ἐπιστρέφειν πρὸς τὰς ἀνατολάς, ἐκπίπτειν 
δὲ ἐπὶ μεσημβρίαν. ἡ μὲν οὖν ἐπὶ μεσημβρίαν 

»Ν φ Ὁ 

ἀπὸ τῶν ἄρκτων ὁδὸς ὡς ἂν μεσημβρινοῦ τινός 
3 ς 3.»,Οὄ 3 Δ . Α ΝΣ ἐστιν, ἡ δ᾽ ἐπὶ τὰς ἀνατολὰς ἐπιστροφὴ καὶ ἐπὶ 
τὴν Βαβυλῶνα ἔκνευσίς τέ ἐστιν ἀπὸ τοῦ μεσημ- 

ἴω 3 5. 35 9 ’ὔ ὃ ὰ Ν᾽ ε ΄“ 9 ’ βρινοῦ καὶ οὐκ ἐπ᾽ εὐθείας διὰ τὴν ῥηθεῖσαν ἐγκύ- 
κλωσιν. τὴν δέ γε ὁδὸν εἴρηκε τετρακισχιλίων 
καὶ ὀκτακοσίων σταδίων τὴν ἐπὶ Βαβυλῶνα ἀπὸ 
Θαψάκου παρὰ τὸν Εὐφράτην προσθείς, καθάπερ 
ἐπίτηδες, τοῦ μή τινα εὐθεῖαν αὐτὴν δέξασθαι καὶ 

κ᾿ νι , ᾽ μέτρον τοῦ μεταξὺ δυεῖν παραλλήλων διαστή- 
ματος. μὴ διδομένου δὲ τούτου, κενόν ἐστι καὶ τὸ 
ἐφεξῆς δείκνυσθαι δοκοῦν, ὅτι συνισταμένου ὀρθο- 
γωνίου τριγώνου πρός τε Πηλουσίῳ καὶ Θαψάκῳ 
καὶ τῇ τομῇ τοῦ τε διὰ Θαψάκου παραλλήλου 
καὶ τοῦ διὰ Πηλουσίου μεσημβρινοῦ, μία τῶν 
περὶ τὴν ὀρθήν, ἡ ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ, μείξων 
σται τῆς ὑπὸ τὴν ὀρθήν, τῆς ἀπὸ Θαψάκου εἰς 
Πηλούσιον. κενὸν δὲ καὶ τὸ συνάπτον τούτῳ, 
ἀπὸ μὴ συγχωρουμένου λήμματος κατασκευαζό- 
μενον. οὐ γὰρ δὴ δίδοται τὸ ἀπὸ Βαβυλῶνος ἐπὶ 
τὸν διὰ Κασπίων πυλῶν μεσημβρινὸν εἶναι διά- 
στημα τετρακισχιλίων ὀκτακοσίων. ἐλήλεγκται 

1. Τὴ Ὁ86 ἤρῃγα οὐ ἢ. 337 ἀγδν ἃ Ρ8γ8}16] οὗ Ἰα τα ὑβγου ἢ 
8Β (Τ Ββαρβδοῦβ) δῃὰ 8 του ἀδη ὑπγουρῃ «44 (Ροϊυδτπ}), δηα Ἰοὺ 
ὕθια πη ογβοοῦ δὺ ἃ ροϊηὐ α΄. ΤΏ Θη 44 Ο' (-Ξ 86 -Ξ 4,800 εἰδά 18) 
Ὀϑοοπῖθα ζγοδίδς ὕχδη 418 (6,000 508418)--- δῦ 18, Εταΐοβ- 
θη 8᾽ οϑυϊαδῦεβ ᾿Ἰοδα ὕο ὑἢ}18 γθβυ]ῦ, βᾶγβ Ηρ δύοθιβ. 

5 7}ὸ Οτϑϑὶς νοῦ ἤθῦθ υὑϑ6α ΟΟΥΓΘΒΡΟΠΒ ἤο 86 ποὰῃ 
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δμοῖγο]α Μαεβοροΐδχηϊα δῃα Βαρυ]οηΐα, δηα ὑμᾶὺ {Π6 
ΕἈᾺΡΗγαΐῖθβ ἀο68 ὑμε στοδαῖεν ρᾶγὺ οὗ {δε δποίγοηρ, 
ἴῃ ἐπαῖ, ἴον ἤονίηῃρ ἴτοσὰ ὑμ6 που ἴον ὑμ6 
βουίῃ, [Ὁ ΤΌΤ 5 ἴονγαγαβ ὑΠ6 εδϑῦ, δηα ἢΠ4}}}7 δτηρ 65 
βΒουϊηννασαβ. Νον ἰΐβ βουϊηνναγα οουγβα ἔγοτα {Π6 
που 1165 ΔΡρυοχίγαδίθ!Υ Οἡ βοιηδ τρϑυαΐδη, ᾿ὰὺ ἰΐ5 
βεπᾶ ἴο ὑμα δαϑὶ δῃὰ ἴο Βαῦυ]οη 5 ποὺ ΟἿ]Ὺ ἃ 
ἀενίαὔϊοη ἔοι {Π6 τηϑυϊαΐδῃ Ὀυὺ [ἢ 5 4150 ποὺ οὴ ἃ 
βἰγαϊσῃὺ 1ἴπ6, οὐἱὴρ ἴο {ῃ6 5814 εῃοίγο ησ, [Ὁ 18 
ἴσα ὑπαὺ Εγαϊοβίμθηθθ [88 ϑἰδαῖϊεα [ῃ6 τουΐα ἴο 
ΒαΡγ οι ἔγοτα Τμαρβδοιβ ἴο μὲ ἔουγ ὑμουβαπα εἰρῦ 
Πυμπαγεα βἰδαΐϊα Ἰἰοηρ, ὑβουρὴ δε δααεβά, 8ἃ58. οἡ 
ῬυγΡοβο, “ Π]ονίηρ ὑΠ6 οουγβα οὗ ἴῃς Επρἢ γαῖα," 
ἴῃ ογάάδν ὑμαῦ πο ομὲα τηϊρηῦ ἱπΐεγργοῖ ἰῦ 85 ἃ βίγαι σεῦ 
11Π6 ΟΥ̓ ἃ5 ἃ τηδᾶϑυγα οὗ τς αϊδίδποας μεΐνθθ ὕνο 
Ρ81811615. [1 {815 δϑοϑυτηρύοη οὗ ΗΙρΡρδγοῆιυβ μὲ ποῖ 
σταπὶθα, ἔπ. 6 α80 5 Πῖ5 βυρβεαισθηῦ Ρῥγοροβι το ἢ 
ΨΠΊΟ Πᾶ5 ΟἾΪΥ ὑπὸ Δρρϑᾶγϑῃςοα οἵ βείῃρ' ργόνθῃ, 
ΠΔΙΏΕΪΥ, ὑμπαὺ 1 ἃ τἱσῃυ-Δηρ]οα ἔγ]Δηρ]6 μ6 σοπϑίγυοϊοα 
νὴ ἢ νεγίϊοοθβ δὲ ῬΡεϊυβίυμη, ΤΠ αρϑδουβ, ἃπα ἴΠς6 ροϊηὺ 
οὗ ἱἰηἰεγβθούἮοη οὐ ἴπ6 ρᾶγ8}16] οὗ Ὑπαρβδοὺβ ἢ 
16 τηογΐδη οὗ Ῥε]αβίυση, ἔθη οὴς οὗ {Π6 51465 οὗ 
16 τρῃῦ δηρ]θ, πδιηθὶγ, ὑπὰῦ οὐ ἴδ τρϑυΐδη, 15 
συδδῖου ὑῃδη ὑΠ6 ἢγροΐδημβε, ὑμαῦ 18, ὑμ6 ᾿ἴη6 ἔγοχη 
ὙΒαρβδουβ ἴο Ῥο]υβίατη.; ΕἸΠ]6 4150 185. 6 ρτο- 
Ροβί οη ὑπαὺ 6 ᾿ηκ5 ψ τ {ι|18 ργοροδβίθοη, θϑοδῦυβα 
10 15 ἴδ υϊοδιθα 3 ἔτοια βουηθι ῃϊηρ ὑμαῦ 15 ποῦ οοῃοδαεα, 
ΕΟΥ ΒΌΓΕΙΥ Εἰγαϊοβί θῃο πὰ ποὺ ργδηΐθα {πε6 
Δϑϑυσηρύοι ὑπαὶ ὑπΠ6 αἰβίδηος ἔγτοα Βαγοι ἴο ὑῃ 6 
του ἴδῃ ὑπμαὺ τὰ ὑῃτουρ πα (δορίδῃ Οαΐαδβ ἰ5. ἃ 
τηδύϊου οἵ ἔουγ ὑπουβαπα εἰρη πυπαγεα βἰδαϊα. 1 

ψῖοἢ, ἰπ ὑμ6 ἔογιδὶ αἰνίβίοηϑ οὗ ἃ ὑσγοροβίὑυϊοῃ, οοηϑυϊλυαθβ 
ὑμδῦ αἰνΊΒΙοη τ ΒΊοἢ, βανθ ῬΥοοΪυ8, “΄ Δ(45 ψυμδῦ 15 γδηύϊπρ ὕο 
086 ἀδἴα ἔον ὑμ6 ρτροβο οὗ βηάίπρ ουὖὺ τιβαὺ 18 Βουρύ.᾽" 
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γὰρ ὑφ᾽ ἡμῶν ἐκ τῶν μὴ συγχωρουμένων ὑπ᾽ 
᾿Ερατοσθένους κατεσκενακότα τοῦτο τὸν “Ἵππαρ- 
χον' ἵνα δ᾽ ἀνίσχυρον ἢ τὸ ὑπὸ ἐκείνου διδόμενον, 
λαβὼν τὸ εἶναι πλείους ἢ ἐννακισχιλίους ἐκ 
Βαβυλῶνος ἐπὶ τὴν ἐκ Κασπίων πυλῶν οὕτως 

ἀγομένην γραμμήν, ὡς ἐκεῖνος εἴρηκεν, ἐπὶ τοὺς 
ὅρους τῆς Καρμανίας, ἐδείκνυε τὸ αὐτό. 

87. Οὐ τοῦτο οὖν λεκτέον πρὸς τὸν Ἔρατο- 
σθένη, ἀλλ᾽ ὅτι τῶν ἐν πλάτει λεγομένων καὶ 
μεγεθῶν καὶ σχημάτων εἶναί τι δεῖ μέτρον, καὶ 
ὅπου μὲν μᾶλλον, ὅπου δὲ ἔλαττον συγχωρητέον. 
ληφθέντος γὰρ τοῦ τῶν ὀρῶν πλάτους τῶν ἐπὶ 
τὰς ἰσημερινὰς ἀνατολὰς ἐκτεινομένων τρισχιλίων 

σταδίων, ὁμοίως δὲ καὶ τοῦ τῆς θαλάττης τῆς 
μέχρι Στηλῶν, μᾶλλον ἄν τις συγχωρήσειεν ὡς 
ἐπὶ μιᾶς γραμμῆς ἐξετάξεσθαι τὰς παραλλήλους 
ἐκείνης ἐν τῷ αὐτῷ πλάτει ἀγομένας ἢ τὰς συμ- 
πιπτούσας, καὶ τῶν συμπιπτουσῶν τὰς ἐν αὐτῷ 
ἐκείνῳ τῷ πλάτει τὴν σύμπτωσιν ἐχούσας ἢ τὰς 

1 ΚΟΣΔΡΟ τὑϑίθγα ὕο ὑΠ6 8186 σομο] αβίοῃ ἴῃ ὃ 34. 
3 δύγαρο πδᾶ ἰῇ ὑμθ τηδίῃ δοοορίθα Εγαϊοθύ ῃθῃθβ᾽ δ 

ἰοχοῦμον Ὑἱἢ 18 ὑγθαῦϊβθ ὑπογθοη, ἰηδαάθαυδῦθ ὑπουρ}} ὕΒΘΥ 
ἵνογο. Ηθ οδ͵]θοϊθα ἰο ΗΙΡΡδγομιυιβ᾽ οὔἰυϊοϊδπλ Ὀαβθαὰ ὉΡΟΙ 
6186 δβϑαιηρύϊΐοιβ δηᾶ ρϑοιηθύγϊοαὶ ὑθϑίβ δρρ] θα ἴο βρθοὶβο 
οᾶ868. Ηδ δύρ(θβ ἴῃ ὑΠ18 ῬγαρτΑ ἢ ὑπδῦ [ἢ Τ8Δ}0 ΓΘΑΌΪΓΕΒ ἃ 
““χῃθύγοη,᾽ ΟΥ βύδηδαγα οἵ τηθᾶβαγθ, ΟΥ̓ ̓ πηθδ 8 οὗ ψ ΠΊΟΉ, ἃ8 
ἃ Βογὺ οὗἉ 58114]πρ 86816, γγ8 ἸΠΔῪ ΙΔ |κ6 ῬΥΓΟΡΟΥ ΟΏΔ] ΘΟμΟΘΒΒί 08 
ΟΥ̓ 8] Οὐ 068 ἴῃ 0} τηδύξου οὗ Ἰΐηθδγῦ αἰγθοῦϊοηβ δηᾶ σϑοιηθεγὶ- 
ο8] πηδρηϊιάθ8θ. Ῥγϑοῦϊ δ! ΠΥ ΔΡΡ θα, (18. ““ πιοίγοῃ " ψουἹὰ 
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ἢανεα ρῥγονθεα ἐμαὶ Η!ρρδίομδυβκ ἢδ5 ἔαυϊοαϊεα ἢ ΐς 
ἀδδυτηρύοη ἔἴτοῃ ἀαία ὑπᾶὺ δὲ ποῖ Ἵοοποεαθα Ἀγ 
Εχταϊορίμομθβ; θυῦ ἰῇ ΟΥ̓ΘΥ ἴο ἱηνδι δῖα ψἢδὶ 
Εχγαϊοβίμοιθβ 4068 σταηΐ, ΗἸΡΡδΥοΒα5 ἴοοκ 88 ρτδηϊεα 
ὑπαῖ ἴῃς αἰδίδηος ἔγοιη Βαυ] οι ἴο ἴΠ6 ᾿ἰπὸ ἀγάνῃ 
ἔγοιῃ ὑπ6 (δδϑρίδῃ Οδίεβ ἴο ὑμε οοπμῆμεβ οὗ (δγιηδηΐα 
͵υδὺ 85 Εγαϊοβί δὴ 68 85 ργοροβεα ἴο ἀγὰνν 1 18 Το 6 
ὕμδῃ πἷπα ὑμπουβδηα εἰδάϊα, δα ὑβθη ρῥτοςθοαβα ἴο 
8πον 86 5δπη6 ὑπίηρ.} 

37. Τῆδί, ἐπογοΐογε, ἰθ ποῖ {6 οὐ ἰοίθη ὑπαὶ 
5ῃου]α ΡῈ τηδᾶθ δραϊπηϑὶ Εὐγαϊοβίμθηθ,, Ραΐ ταῦῃευ 
ὕΠ6 οὐ] ίστα τῃδὺ 5 το ρΡΉ]γ- κε θα τηᾶρηίϊιαες 
Δα ἤρυγτεβ τοαυΐϊγε βόηθα δἰδῃαγα οὗὨ τηθαβυγο, δηᾶ 
ὑῃᾶῦ ΤΟΥ͂Θ σΟμΟΘϑϑίοη ἢ85 ἴο 6 Ἰηδᾶς ἰῇ ΟΠ6 Οο856, 
1655 ἴῃ δῃοῖ θυ. ΕῸΥ Ἔχϑρὶθ, ἢ ἴῃς Ὀγθδαΐῃ οὗ {ῃς 
τηοπηὐδίη -Τηρα ἱὑπαὺ δἰγεύοῃεβ ἰονγασά ἴῃ6 εαυΐ- 
ποοῖίϊα] οδϑὶ, δῃᾷ ᾿κονἷ986 τῃ6 Ὀγεδαάϊῃ οὗ {ῃ86 5868 
παῖ δὑγείομδβ ὰαρ ἴο ὑμ6 ΡΙΠ]αγβ, ΡῈ ἴδ 858 ἔπ γ86 
ΓΠπουβαπηα 5ἰδαϊα, οὔθ ψγου α τοῦ ΤΟΔΟΥ ἄρτος ἴο 
ΓΕρδγα ἃ5 ᾿γίῃρ ἢ ἃ 5ϊ1η9]6 1ἴπ6 8 ἴΠ6 ρδγᾺ116}]5. οἱ 
μαὺ Ἰη6 ἄγάνγ τὶ ὑμ6 βάῖηθ ὑγαδαΐῃ ὑῃδὴ ἢδ 
νοῦ α τπ6 ᾿ἰη65 ὑπαῖ ἰηϊογϑθοῦ ὑπουϑίη Ὁ; δη6, οὗ {6 
ἰηϊογβθοϊίπρ 11η65, ὑμοβα {πὶ ἱπίεγβθος νη ἐπαὶ 
584 Ὀγοδαϊῃ ἰπδπ ἴθοβα ὑπᾶαὺῦ ἱπίεγθθοῦ νι πουΐ. 

Βᾶν 6 8 ἔγοϊῃ Βιι ἢ ἃ τηϊβίακϑ 88 ρ]δοίηρ ὕμ6 Οδβρ᾽ δι αδύοθβ δηᾶ 
Ὁ89 τπηουῦλ οὗ 6 ΝΊΪΘ οὐ ὑπ 6 βϑῖῃθ Ῥ8γ8116] οὗ Ἰαύ ὑχαθ, δηὰ 
διϑὶη ἔτσομι ΒΟἢ ἃ τι ]ϑῦα 6 88 δϑὑϊτηδίϊηρ ὑπ6 δούμπαϊὶ ἀἰδύδῃοθ 
Ὀούννθθῃ ὕῆθβα ὕνο ροϊηΐβ ὕο Ὀ6 ὑπ6 βᾶπι6 859 {Π6 Ἰοῃριυ 18] 
αἰδβύδποθ. ΕἸΣ Βουηογο, δύγαδο βηονγβ ὈῪ ρδγδ]] 6] ΟΊ ΙΒ ὑμαὺ 
086 δούμδ] ἀϊδθύδηοθ Ὀθύνθθη δὴν ὕψο ροϊῃΐβ, 4 δηὰ 8, ἄοϑϑ 
ποὺ στονν 1688 ἴῃ ὕΠ6 βδῖηθ Ῥγορουύϊοῃ 88 908 ὑμπϑὶν αἰ θγθηοθ 
οὗ Ἰοηρίπαθ. 

3 ΤΠ μβαῦ 18, 8} δϑϑαϊηθα 11π6 ἀγανη βαϑῦ δηα νγϑϑὺ ὑμγου ἢ 
.Ὲ ἸΘΏΡΊΒ οὗ {86 βύγ!ρ---ἃ βύγρ δρρτιοχίιηδύθιν 70,000 βἰδα 18 
πῃ Ἰθηρίδ. 

4. 8366 86 ἤγσυγο δηά ὑμ8 ποῦθ οἢ ρᾶρεβ 342 δηὰ 343, 
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ἐκτός" ὡσαύτως καὶ τὰς διισταμένας μέχρι τοῦ 
μὴ ἐκβαίνειν τοῦ πλάτους ἢ τὰς ἐκβαινούσας, καὶ 
τὰς ἐν μείζονι μήκει μᾶλλον ἢ τὰς ἐν ἐλάττονι. 
καὶ γὰρ ἡ ἀνισότης τῶν μηκῶν συγκρύπτοιτ᾽ ἂν 
μᾶλλον καὶ ἡ ἀνομοιότης τῶν σχημάτων" οἷον ἐν 
τῷ πλάτει τοῦ Ταύρου παντὸς καὶ τῆς μέχρι 
Στηλῶν θαλάττης, ὑποκειμένων τρισχιλίων στα- 
δίων, νοεῖται ἕν τι παραλληλόγραμμον χωρίον, τὸ 
περιγράφον τό τε ὄρος ἅπαν καὶ τὴν λεχθεῖσαν 
θάλατταν. ἐὰν οὖν διέλῃς εἰς πλείω παραλληλό- 
γραμμα τὸ μῆκος, καὶ τὴν διάμετρον ὅλου τε 
τούτου λάβῃς καὶ τῶν μερῶν, ῥᾷον ἂν ἡ τοῦ ὅλου 

διάμετρος ἡ αὐτὴ λογισθείη, παράλληλός τε καὶ 
ἴση, τῇ κατὰ τὸ μῆκος πλευρᾷ ἥπερ ἡ ἐν τοῖς 
μέρεσι: καὶ ὅσῳ γ᾽ ἂν ἔλαττον ἢ) τὸ παραλληλό- 
γραμμον τὸ ληφθὲν ἐν μέρει, τοσῷδε μᾶλλον τοῦτ᾽ 
ἂν συμβαίνοι. ἥ τε γὰρ λοξοτὴης τῆς διαμέτρου 
ἧττον ἀπελέγχεται καὶ ἡ ἀνισότης τοῦ μήκους ἐν 
τοῖς μεγάλοις, ὥστ᾽ οὐδ᾽ ἂν ὀκνήσειας ἐπ᾽ αὐτῶν 
τὴν διάμετρον εἰπεῖν μῆκος τοῦ σχήματος. ἐὰν 
οὖν τὴν διάμετρον λοξώσῃς μᾶλλον, ὥστε ἐκ- 

1 ΜΏ]ΟΥ δα Ταγάϊθα εἰν τορᾶγα Μαίηθκθ᾽ β ἀο]ούΐοη οὗ 
παράλληλός τε καὶ ἴση ΔΙζοΓΥ λογισθείη 88 ἀμ αΡΓΔΏὐΘα, 

[οὐ Α ΒΟ Ὅο δββυιηθα δ Ἱρ ; ἰοῦ ΟΟ’ Ὅθ δϑευπιϑᾶὰ ϑαϑὺ δῃηὰ 
ννεβύ 116 ; Ἰοὺ })' διὰ 3,.8' θ6 ρϑγα}161] ἴο ΟΟ' ; Ἰεὺ ΒΚ δὰ 
ΚΟ (ον ΒΚ.Κ' διὰ Κ' ΟῚ Ῥὲ ᾿ΐποβ ὑμαὺ ἱπίογθθοῦ νι ΐη, δηᾶ 
ΒΙ’ «»»ἂὰ Κ΄ Ἰἴποβ ὑμδῦ ἱπύθγβοοῦ τυἱύμβουΐ. Τὺ ἰβ ϑαβϑῖϑὺ ἴο 
οοῃ βίον Ῥ}Ῥ' 88 οοἰηοϊἀϑηῦ πὶ ΟΟ’ ὑβδὴ ΒΚ -- ΚΟ (88 Ὁ- ἴο 
ΡΧΑ - ΚΡ 885 οοἰποϊάοθηῦ νι ΟΟ’, διὰ ϑδβδίον ΒΚ --ὶ Κα 
ἴδ ΒΑ" - Κ΄Ό. 
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ΓΛΚΟν]56, αἶδο, ὁμ6 ΨΟΙΪΑ τοοῦα γον ἀργεα ἴὸ 
Τερατα 85 ἱγίῃηρ οἢ ἃ 8ἰηρ]6 ἴπθ ὑποθα ᾿ἴηθ68 ὑπαὶ 
Εχίεῃα νη 1Π16 ᾿Ἰτηϊῦ8 οὗ 5814 Ὀγεδάνῃ ἃπα ἄο ποὶ 
ΤΈΔΟἢ Ὀδγομπᾶ ἔπδῃ ἴποβα ὑπαῖ τεδοῃ ὑεγομα; δπᾶ 
[Πο56 11π65 ἐμαὺ Ἔδχίαεπα νι]  σγοαῖον Ἰοδηρσίῃθ ὑΠδη 
{Πο56 ἴῃ 1θββθεσ, ΕῸΓ ἴῃ βύοἢ οἂδ68 ἴῃ 6 ̓ ῃϑαυδ] τ οὗ 
{Π6 Ἰεηρτῃβ δπα ἰῃς αἰ 5δ  ]ανῖτν οὗ {Π6 ἤρσυγεβ νου]ά 
μὲ τόσα ᾿ἰκοὶν ἴο δβοᾶρα ποίϊοα ; [0 1ῃϑΐδῃσθ, ἴῃ {ἢ 6 
οᾶ86 οὗ {π6 Ὀγεδάΐϊῃ οὗ ὑμε εηὔτε Τδυσὰβ Βδηρο, 
δια οὗ πες ὅδ ἃρ ἴο ἴῃς ΡΙ]αγβ, 15 ἴτας ἱἐπουβδηὰᾶ 
βίδαϊα ΡῈ ἵδη ἃ5 Ὠγροῦμεβίβ ἔογ ἴῃς Ὀγοδαάϊςῃ, νγα οδῃ 
ἈΒΒΌΤΩΘ ΟἿΘ 51Π0]6 ΡΥ] 6] ορυδὴ ἢ ἰγᾶσοθ [ἢ 6 
Ὀουπαάδνυ Ροὶἢ οὗ ὑπΠ6Ὸ δηζτα Βδηραὰ δηαᾶ οὗ ἴῃς 5δϊὰ 
5:4. Νον ἰἔ γοὺ ἀνίας ἃ ρδγδ)] ]ορτάτῃ Ἰοηριμννδ6 
ἰηΐο βανεῦαὶ 518]} Ῥδγδ]]θ]ορυδιηβ, δηα ἰδκε ἴῃς ᾿ 
αἱδρομδὶ θοΐῃ οὗ 18 ψῇο]Ὲ πα οὗ ἰζ5 ραγῖβ, 6 ῃ 
ὑπ6 ἀϊαρομδὶ οὗ π6 ψ 016 τηϊρῃῦ τοῦτα Θαβγ ὲ 
οουπηίοα {πΠῸ βᾶπη6 885 ({Παὺ ἰ5, θοῦ ρ874}16] δηά 
εαυλὶ] ἴο) {Π6 Ἰοηρ 846 ἔμδῃ οουἹᾶ ὑμ6 ἀϊαρομδὶ οἵ 
ΔΩΥ ΟΠ6 οὗ ὑῃ6 5128}} ρδγδ]] 6] ορυδηηβ ἃ5 σοπηραγθα 
ψ ἢ [6 σοΟΥΥ ΒΡοπαϊηρ Ἰοηρ 5146 ; πᾶ {Π6 51) 8116 Ὁ 
ἴῃς ρᾶγδ]] 6 ]ορτάτη ἰδκθη 88 ἃ ραγῦ, ἴπΠ6 τοῦτα ψου]Ἱᾶ 
{Πἰ8 ΡῈ ἔτι 8. Εον Ὀοΐῃ {π6 οὈ]ααϊγ οὗἨ με αἀἱδρομδ) 
Δα ἴΠ6 ἰποαυδιν οὗ 1ἴ5 Ἰδεηρσί 85 οοραγεα ψ Ὁ} 
πε Ἰοὴρ 5146 8 1688 θᾶβϑ]ν ἀδίθοϊεα ἱπ ἰαγρα 
ΡδΥ Δ] 6] ορτδιηβ ; 80 ὑΠδᾶῦ γοιῦ ταϊρ!ιῦ ποῦ ὄνθὴ ἢεϑίϊαϊε 
ἴῃ ὑΠΕῖγ ο8586 ἴο 681} {Π6 αϊδροηδὶ ἴΠ6 Ἰεησίῃ οὗ τῃς 
ἔρυτο. [1ἔ, Βονψανεσ, γοὺ τηᾶῖζα {Π6 αἰΔΡΌΠΔΙ ΤΔΟΓῈ 
ΟὈ]χαο, 50 ὑμαὺ 1Ὁ [815 εχίθσίον ἴο θοΐῃ οὗ ὑΠ6 51465, 



5ΤΕΑΒΟ 

“ξ΄ Μ Ὸ ΨΆ φ ’ὔ ἂ' φιεἃ 

πεσεῖν ἔξω τῶν πλευρῶν ἑκατέρας ἢ τῆς γε 
ἑτέρας, οὐκ ἂν ὁμοίως ἔτι ταῦτα συμβαίνοι" 
τοιοῦτον δή τι λέγω τὸ μέτρον τῶν ἐν πλάτει 

7 ς 9 95 Ν “, [4 “ Α 

λεγομένων. ὁ δ᾽ ἀπὸ τῶν Κασπίων πυλῶν τὴν 
Α » » «ὦ “ 35. κα ’ “ Ἁ 5 ὦ λ 

μὲν δ αὐτῶν τῶν ὀρῶν λαμβάνων, ὡς ἂν ἐπὶ 
ταὐτοῦ παραλλήλου μέχρι Στηλῶν ἀγομένην, τὴν 

ϑ. »ἦ [4 3 ΄ 3 ᾿Ὶ » Ἁ “Ὁ δ᾽ ἀπονεύίουσαν εἰς Θάψακον εὐθὺς ἔξω πολὺ τῶν 
ὀρῶν, καὶ πάλιν ἐκ Θαψάκου προσεκβάλλων 
Ν ’ 3 ’ ΄-ὦ 4 ᾽ὔ 

ἄλλην μέχρις Αἰγύπτου τοσοῦτον ἐπιλαμβά- 

νουσαν πλάτος, εἶτα τῷ μήκει τῷ ταύτης κατα- 
μετρῶν τὸ τοῦ χωρίου μῆκος, διαμέτρῳ τετραγώ- 
νου καταμετρεῖν ἂν δόξειε τὸ τοῦ τετραγώνου 

[οὶ ΦΨ δὲ δὲ ὃ 4 4 3 λὰ 

μῆκος. ὅταν μηὸδε διάμετρος ἢ, ἀλλὰ κεκλα- 
σμένη ἡ γραμμή, πολὺ μᾶλλον ἂν δόξειε πλημ- 
μελεῖν: κεκλασμένη γάρ ἐστιν ἡ ἀπὸ Κασπίων 
πυλῶν διὰ Θαψάκου πρὸς τὸν Νεῖλον ἀγομένη. 

3 [οὶ 

πρὸς μὲν ᾿Ερατοσθένη ταῦτα. 
88, Πρὸς δὲ τὸν Ἵππαρχον κἀκεῖνο, ὅτι ἐχρῆν, 

ὡς κατηγορίαν πεποίηται τῶν ὑπ᾽ ἐκείνου λε- 
χθέντων, οὕτω καὶ ἐπανόρθωσίν τινα ποιήσασθαι 
τῶν ἡμαρτημένων: ὅπερ ἡμεῖς ποιοῦμεν. ἐκεῖνος 

εἰ καί που τούτου πεφρόντικε, κελεύει ἡμᾶς 
τοῖς ἀρχαίοις πίναξι προσέχειν, δεομένοις παμ- 
πόλλῳ τινὶ μείζονος ἐπανορθώσεως, ἢ ὁ ᾽ἜἜρα- 

1.,4΄ Ο τορτβϑβθηΐβ ἃ 11π6 16 [4118 οχύθσιου ὕο 86 δηὰ 4 Η, 
δ 40 ἃ ἰἴηο νηοῦ ζ4118 οχύθγϊος ἰο 86. ἴ1ὐὺ Α ΒΟ Ὀς 
ὕὍη6 Ἰᾶῦζθ Ῥδυδ}]  Ἰοσταπι ; ὑμπ6ὴ ὕἢ.6 8118}} ρδυδ) ]θ]οστδπιβ δ Γ6 
ΑΒΟΗ͂, ΗΟ», ΓΕΟΡ, υ10} --μὰ 8ο οἡ ἰηδεῆβηϊίεϊν. 
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ΘΕΟΟΒΑΡΗΐΥ, 42. 1:. 3)-.Ξ8 

ΟΥ δὖ ἰεαβδὺ ἴο οπα οὗ ὑβϑιω, ὑ815 σου] πο ἸΟΏΡΕΥ, ἴῃ 
᾿|κ6 τρᾶππθῦ, 6 ἰῃ6 οα56.1ὁ ΤῊ18 156. βυρδίδη 1 4}}Υ 
ψναὺ 1 τθᾶη ὈΥ ἃ δβἰδπάαγα οὗ χηδαβϑυγειηθηῦ ἴῸΓ 
ΓΟΌΡὮΪΥ -5Κοίομοα τπᾶρηΐϊυαεβ. Βυΐ ψ ἤθη Εγαΐοβ- 
πεπεβ, Ρεριίπηΐηρ αὖ ἴῃ Οδϑρίδη Οδἴεβ, δ θβ ποῦ 
ΟὨΪν ἴπ6 Ἰἴπθα ψῃοἢ τὰμ8 ὑπγοὺρ! ἴἢ6 τηουηΐδίη8 
ὑΒουηβεῖναβ, θυΐ α͵5δοὸ πε ᾿ἴη6 ψ οἢ δῇ ομοα αἀϊνουρεβ 
ΘΟΠΒΙ ἀΘΥ 0] ἔγοσα ὑπ6 ταουηῃἰαΐηβ ἰηἴο Τ᾽ ΡΒδΟΙ8, 88 
πουρ θοϊῇ ψετα ἄγάνῃ ἴο ὑμ6 ῬῚ]]ὰγθ οὰ πμθ 581πη6 
Ρᾶγ4116], δῃὰ ψῇεη, ἀσαῖη, ἢ6 501} ξαυ Π . Ργοάποαβ 
ἢϊς Ἰπ6, ὁη. ἴτοιῃ Ταρβάουβ ἰο Εσυρί, [5 ἰακίπηρ ἴῃ 
8}1 {Π||5 δα άιτιςομδὶ Ὀτοδάςῃ, ἅπα ὑπθη τθᾶϑαγοα ὑΠ6 
Ἰδησίῃ οὗ Πὶς ἥρυγα ὈΥ ὑπὸ Ἰεηρστῃ οὗ {πῃϊς Ἰΐπα, ἢδ 
ψου]α βοὴ ἴο μὲ τηδϑβυσίηρσ ὑμῃ6 ἰθησίῃ οὗ ἢϊ5 
γεοΐδηρ!α Ὀγ ἃ ἀϊασοηδὶ οὗ ἃ τεοΐϊδῃρ]θ. Αμπᾶ ψβεη- 
ΘΕΟΣ ἢἰβ Ἰἴπθ ἴθ ποὺ ὄύθὴ ἃ ἀϊδροῃδὶ ὰῦ ἃ ὈΓΌΚΘΗ 
|1η6, τ οἢ τότ ἢ6 ψου]ᾶ θὰ ἴο εὐσ. ἴη ἔδοῦ, 1ὖ 
ἷἶθ ἃ Ὀγόκοη Ἰἰπε {παῖ ἰ5 ἄγαν το ἴῃς (ἰδϑρίδη 
Οαἴες ὑβγουρῃ ὙΠάρβαοιβ ἴο 6 ΝΊ]6, 80 τοῦθ 
ΤΏΔΥ Ὀ6 8814 δραϊηεὺ Εἰγαϊοβι ἢ 68. 

98, Βυὺ ἀραϊηϑὺ ΗἸΡΡδγο 5 ὑ815 ἴοο τηᾶνὺ "ὲ υτρεά, 
ὑπαῖῦ, ἃ5. ἢ6 οὐ  ἰοἰθοα [ῃς οἰαϊοιηθηῖβ οὗ Εὐγαϊοβι ΘΠ 65, 
50 8180 6 5Βῃου]α θάνε τηδᾶβ βοιης βογὺ οὗ οουγεοίϊοη 
οὗ Ἐγαϊοβι θη 6 8᾽ δυτουβ-- [ῃς ὑπϊηρ ὑμᾶῇ 1 δὴ ἀοίηρ. 
Βυΐ ΗἸρρδγοῆι5---ἰ 6 Πδ5 γθα}}Ὺ ὄνον ἴθ ὑπουρῦ 
οὗ Ὁ815 τηδῦζογ---Ὁ] 85 ὰ5 ἴο σίνε Πεβά ἴο {πε ο]α τηδρ8, 
ΑἸ Πουρἢ ΓΠ6Ὺ παρα το ποτα οογγθούοη ὕθδη ὑΠ6 



Ο91] 

5ΤΒΑΒΟ 

τοσθένους πίναξ προσδεῖται. καὶ τὸ ἐπιφερόμενον 
δ᾽ ἐπιχείρημα τῆς αὐτῆς ἔχεται μοχθηρίας. λαμ- 
βάνει γὰρ ἐν λήμματι τὸ ἐκ τῶν μὴ διδομένων 

᾽ ς 3 ς ΄- ν ’ κατασκευασθέν, ὡς ἠλέγξαμεν ἡμεῖς, ὅτι Θαψάκου 
Βαβυλὼν ἀνατολικωτέρα ἐστὶν οὐ πλείοσιν ἢ 
χίλίοις σταδίοις: ὥστ᾽ εἰ καὶ πάνυ συνάγεται τὸ 
πλείοσιν ἢ δισχιλίοις καὶ τετρακοσίοις σταδίοις 
ἀνατολικωτέραν αὐτὴν εἶναι ἐκ τῶν λεγομένων 
ς Ἁ “9 ͵7 Ψ 9 Ὶ ζω] ᾽ὔ 

ὑπὸ τοῦ ᾿Ερατοσθένους, ὅτι ἐπὶ τὴν τοῦ Τίγριδος 
διάβασιν, ἧ ̓ Αλέξανδρος διέβη, ἀπὸ Θαψάκου 
ἐστὶ σύντομος σταδίων δισχιλίων τετρακοσίων, 
ς Ν ,ὔ ε ᾽ 7 3 ᾽ Ἁ ὁ δὲ Τίγρις καὶ ὁ Εὐφράτης ἐγκυκλωσάμενοι τὴν 
Μεσοποταμίαν, τέως μὲν ἐπ᾽ ἀνατολὰς φέρονται, 
εἶτ᾽ ἐπιστρέφουσι πρὸς νότον καὶ πλησιάξουσι 

᾿ - Ν ᾿ τότε ἀλλήλοις τε ἅμα καὶ Βαβυλῶνι, οὐδὲν ἄτοπον 
Ϊ -“ ,Ἅ 

συμβαίνει τῷ λόγῳ. 
89, Πλημμελεῖ δὲ καὶ ἐν τῷ ἑξῆς ἐπιχειρήματι, 

ἐν ᾧ συνάγειν βούλεται, ὅτε τὴν ἀπὸ Θαψάκου 
3 ’ὔ ’, ἐῶ ’ δί ἐπὶ Κασπίους. πύλας ὁδόν, ἣν μυρίων σταδίων 
᾿Ερατοσθένης εἴρηκεν, οὐκ ἐπ᾽ εὐθείας ἀναμεμετρη- 
μένην ὡς ἐπ᾽ εὐθείας παραδίδωσι, τῆς εὐθείας 
πολὺ ἐλάττονος οὔσης. ἡ δ᾽ ἔφοδός ἐστιν αὐτῷ 
τοιαύτη. φησὶν εἶναι καὶ κατ᾽ ᾿Ερατοσθένη τὸν 
αὐτὸν μεσημβρινὸν τόν τε διὰ τοῦ Κανωβικοῦ 
στόματος καὶ τὸν διὰ Κνανέων, διέχειν δὲ τοῦτον 

ΝΝ . , ς ὔὕ ’ τοῦ διὰ Θαψάκον ἑξακισχιλίους τριακοσίους 

1 ΗΙΡΡδγοδυιθ᾽ γεσιοίϊο αὖ αδϑιγάιην ϑραῖῃ ἔδ118, δίσαθο 
Βδ08. ΕἸἾγβύ, ἢ μδ8 αὐνεϊθαϊθα ἰο Εγαύοβύμθηθθ ἃ γϑϑα]ῦ 
(1,000 εἰδαϊ8) ποὺ Ὀᾶθθᾷ ἀροη Ἐγαϊοβύμβθηθβθ᾽ βὑδύθι)θηίβ ; 
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ΘΕΟΟΘΒΑΡΗΥ, 52. τ. 48--39 

τὴᾶρ οὗ Εἰγαϊοβι δ η65 511} ἡθεᾶβ. Απα ἢΐβ βυρβεχαδηΐ 
οἴοτι ϑυβοτβ ἔγοη ἴΠ6 βϑϑῖὴβ ἔδσνν. ΕῸΥ, ἃ5 1 ἢᾶνε 
5ῃονῃ ὈΥ ὑεβῦ, ἢ6 ἰδκεβ ἃ5 8 δαγηϊ τ θα δβϑυταρίοη 
ψμαὺῦ ἢ6 Πᾶ5 αρυϊοαϊθα ἴτοπὶ ἀαἴα ποὺ ρσγδηϊεα Ὀγ 
Εγαϊοβύῃοηδβ, ΔΊ Ο]Ύ, ὑπαὶ ΒΑΡγ]οΩ 15. ποῦ τόσα ὑΠδῃ 
ΟἿδ ὑπουβαῃα 5ἰδαΐϊα ἔδυ μοῦ εαοὶ ὑπδὴ ΤΠαρβδσιβ ; 
Βεποα, 1 ἀνθ ἃ ρεγξεοῦ Ἱπέθγθμποθ ἴα ἀτάνῃ ὈΥ͂ 
ΗἹΡρδγοῆυβ ἴο ὑπμε εἴεοῖ ὑπμαὺ ΒΑ Ύ]Ομ 18 ποῦ τηοσα 
1π8ὴ ὕνο ὑπουβδηα ΤΟΥ Πυπα͵οα οἰδαϊα ας Υ δδϑὶ 
ἴδῃ ΤΠαρβδᾶσυβ, οτ γα οι οι β᾽ ϑἰαϊοιηθηῦ ὑμὰὺ 
{Π6Γὰ ἰ5 ἃ βῃοτγῖ τουΐα οἵ ἔνο ὑμπουβαπα ἔουν πυπαγεα 
βἰδᾶϊα ἔγοα ΤΠαρβδοὺβ ἴο ὑπε Τίρτὶβ Εἷνοὺ ψ ἤοσα 
ΑἸοχδηᾶθυ ογοβϑεα--σοῦ 1 Ἐχαϊοβιθηθθ 4150 ϑἰδῦθϑ 
ἐπαῦ ἴῃς ΤΙρτῖὶβ δηα πε Ἐπρηγαΐεβ, ΔΙῸ ἐμοί γο] ηρ 
Μεβοροίδιηϊδ ἔογν ἃ ἴἴπηθ, ἤονν βαβὺ, ὑμβθη ἔσσῃ ἰοναγα 
τῆς δουϊῃ, δῃὰ μα! ἀγᾶνν ΠᾺΡ ἴο δὴ οὐδεν δηᾶ 
ἴο ΒαΡυ]ο, πὸ 5 ργονβα πὸ δρϑυγαϊο ἴῃ Εἰγαΐοβ- 
16 685 βἰαϊειηθηΐ. 

39. ΗἸΡΡδτοῆιυϑβ 18 4150 ψτοηρ ἰῃ ᾿ἷβ παχὺ οβοτῦ, 
πη ψηο} ἢῈ ψ]8η65 ἴο αἀτὰν ὕπ6 ἱπέθγσθηος ἰμδῦ 
Ἐχαϊοβίμοηθβ σίνεβ [Π6 ΠίρῆναΥ ἔγοτη Τμαρϑδουβ ἴο 
1η6 Οαδϑρίδη Οδῖεθ8---ἃ ἰσρῆναγν ἴπς Ἰεησίῃ οὗ ψῃίοῇ 
Ἐχγαϊοθιθηθβ μ85 Ἵϑιτδῦθα αὖ ἤθη ὑπουβαηα 5ἴ8α]8--- 
85 ΤΩ ΑΒΌΓΘα ἴῃ ἃ βἰταϊρσῃῦ ]π6, ΔΙ ΓΠΟῸΡὮ 1Ὁ ψγ85 ποῦ 50 
ἸηΘΑϑυγοα, 6 δἰγαίρηῦ ᾿ἰης εϊῃρ το β5ἤῃοσΐογ. 
Τῆς αἰδοῖ 6 τηᾶῖκο9 ρδίηδι Εγαϊοβϑιῦμθηθβ 15 ἴο 
1ῃ15 εἰδοῖ : Ασοοοταΐηρ ἴο Εγαϊοβί θηθ ϊτηβο] ἢ {Π6 
το ἴδῃ ὑμβγουρἢ ὑμῈ Οδποθῖς τηουϊῃ οἵ ἴῃς ΝΘ 
Δη4 ὑμπαῦ {πτουρῃ ἴΠ6 Ογδηδθδη- ἤοοκϑ 2 ἀγα ομδ δηᾶ 
ὑΠ6 βϑιηθ, δῃα ὑἢὲ8 τυ ϊδη 5 δἰὶχ ὑπουβαηα {ἢγ66 
Βυπαγεα 5ἰδαϊα αἰδίδην ἔτοσ ὕπ6 ταϑυαΐδη ὑπγουρἢ 

ΒΘοοηαΪν, 6 88 αἀγᾶνγῃ ἃ ἔδ᾽δθ ᾿ξ θ ἔγομλ δὴ ϑβυξιηδὺθ 
ὑμαῦὺ Εγαϊοβίμθηθθ αἀ1α τδκὸ (2,400 εἰ8α 18), ἃ5 Εὐγαύοβ 6} 68) 
ἀοδβογίρύϊοη οὗ ὑμ6 οἰγουϊῦ οὗ {Π6 ΤΊ στεὶβ πα ΕᾺΡγαῦθϑ Βῆουσβ. 

2 ΤῊ Βιυτρ]ορδάεοθ. 
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5ΤΈΑΒΟ 

Ἁ Ῥ οὶ 

σταδίους, τὰς δὲ Κυανέας τοῦ Κασπίου ὄρους 
ς ’ ς ’ - Ν ᾿ ἑξακισχιλίους ἑξακοσίους, ὃ κεῖται κατὰ τὴν 

Ἁ ὑπέρθεσιν τὴν ἐπὶ τὸ Κάσπιον πέλαγος ἐκ 
Ψ 

Κολχίδος, ὥστε παρὰ τριακοσίους σταδίους τὸ 
ἴσον εἶναι διάστημα ἀπὸ τοῦ διὰ Κυανέων με- 
σημβρινοῦ ἐπί τε Θάψακον καὶ ἐπὶ τὸ Κάσπιον" 
τρόπον δή τινα ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ μεσημβρινοῦ κεῖσθαι 

ὔ 4 ν Ν, ’ ’ 3 
τήν τε Θάψακον καὶ τὸ Κάσπιον. τούτῳ ὃ 
ἀκολουθεῖν τὸ ἀφεστάναι ἴσον τὰς Κασπίους 
πύλας Θαψάκου τε καὶ τοῦ Κασπίου: τοῦ δὲ 
Κασπίου. πολὺ ἐλάττους ἀφεστάναι τῶν μυρίων, 
ὅσους φησὶν ἀφεστάναι ᾿Ερατοσθένης τῆς Θαψά- 
κου" τῆς Θαψάκου 5 ἄρα πολὺ ἐλάττους ἢ μυρίους 
3 4 Ἁ 4.3 5 3 ᾽ ’ Ν᾽ ἀφεστάναι τοὺς ἐπ᾽ εὐθείας: κυκλοπορίαν ἄρα 
εἶναι τοὺς μυρίους, οὗς 5 λογίξεται ἐκεῖνος ἐπ᾽ 

Ν Κ᾿ κι 
εὐθείας ἀπὸ Κασπίων πυλῶν εἰς Θάψακον. ἐροῦ- 

Ὶ Ν 3 ’ [τὰ [ον 4 7 . μεν δὲ πρὸς αὐτόν, ὅτι τοῦ ᾿Ερατοσθένους ἐν 
πλάτει λαμβάνοντος τὰς εὐθείας, ὅπερ οἰκεῖόν 
3 ’ὔ ’ Ν ἐστι γεωγραφίας, ἐν πλάτει δὲ καὶ τὰς μεσημ- 

βρινὰς καὶ τὰς ἐπὶ ἰσημερινὴν ἀνατολήν, ἐκεῖνος 
ξ΄ 3 

γεωμετρικῶς αὐτὸν εὐθύνει, καὶ ὡς ἂν δι ὀργάνων 
λάβοι τις τούτων ἕκαστον" οὐδὲ αὐτὸς δι᾿ ὀργάνων, 

1 χρῦ δὲ Κασπίου, ὥΌΘΗρΘΙ ἰηϑονίβ, Ὀθίογθ πολύ ; Μοίῃϑκαο, 
ΕοΥΡίμου, Το] νης ; ὀ. ΠΡ, Η. ΒοΡΟΥ, Δρργονίϊη. 

2 τῇς Θαψάκου, ὥϑρεοηροὶ ἰηβογίβ, θϑΐογθ ἄρα; Μείπεϊο, Εον- 
δίρετ, [ο] νης ; Ο. ΜΆΠΙον, Η. Βογροῦ, δρργονίηρ. 

οὕς, ΘΙΘὈΘΏΪΘο5 ἰηβογίβ, ἔγοπι ΤΎΥ 008. οοπ]θούιΓθ ; 
Ἐοτθῖρσοσ, Μοίμποϊτο, ζο] νης. 
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ΘΕΟΟΒΑΡΗΥ, 2. τ. 39 

ΤΒαρβδουῦβ ; δηα ἴΠ6 Ογαηθδῃ οοῖκϑ ἀχὸ δἷχ ὑπουβαηά 
ϑ'χ Ὠυπαγδα βἰδαϊα αἰβίδηϊ ἔσο Μί. (δϑρίυβ, ψ  ]οἢ 
1168 δ ὑβε τηουμῃίδίη- ρᾶ88 ὑμαὺ ἰεδὰς ονϑὺ ἔγοιη 
ΟΟ]οἢ5 ἴο {|ι6 (δϑρίδη 868; δηα δπος ἴῃς αἰδίδησε 
ἔγουα ὑμ6 τηουϊ δ ὉΒγουση ἴμ6 Ογάμθδῃ Βοος ἴο 
ΤΠάαρβδσυβ 15. ψ Πἰη ἴτας υπάτγεα 5ἰδαὶα οὗ Ὀεΐηρ 
δαυδὶ ἴο ὑμ6 αἰδίδπος ἴθηςς ἴο Μῇ. (δϑρίυβ; 80 ἴδῃ, 
Ρτδοῦ δ! ]γ βροαϊκίηρ, οι Ταρβδουβ ἂἀπα Μύ. (δϑρίυβ 
116 ουῃ {πε β8πη6 τῃϑυϊἀΐϊδη. ΕΤομὰ [5 Ὁ ΓΟ] ον" 8, 5805 
ΗἸρρδγοδυβ, ἱμᾶὺ ὑῃ6 (δϑρίδῃ Οὐδΐεβ ἀύὰὲ δαυϊα!ϑ δηΐ 
ἴγοη ΤὭάρβϑδοιθ δηα ἤτοι Μί. Οδϑρίυβ; Ὀαὺ {πε 
Οδδρίδη ὐαΐθϑβ 816 αὖ ἃ τηποἢ 1685 αἰϑίδποθ ἔγοη Μί. 
Οδϑρίυβ ἔπη ὑπ 6 ἴδῃ ὑπουβαπα βδἰδαΐα ὑγῃῖο Εὐγαΐοϑ- 
ὕΠ6η65 βᾶγβ 1856 ὑπ6 αἰδίδμπος θεΐνθθη [6 (δβρίδῃ 
αδῖεθ δῃα ΤΠαρβδουβ; ὑπεγείοσγε ὑη6 (δϑρίδη (ὐαΐαβ 
816 δὖ ἃ τυ οἢ 1685 ἀἰδίαποα τη Ταρβϑδοὰβ ἔπη ὑΠ6 
ἴδῃ ὑπουβδηά 5ἴδ414 ὑπαῦ ἃΓ6 τηθαϑυσγεα ὁ ἃ βἰταϊρ]ῦ 
πα; δηᾶ ὑπογοίοσε ἰὖ 15 ἃ τουπάδρουϊ νὰν ὑμαὺ 
ΤηΘ ΒαΓ 5 Π6 ἴδῃ ὑπουβαπα ϑἴδαΐα ΒΟ ἢ Εαϊοβι ἢ 68 
ΤΘΟΚΟῊΒ Οἢ ἃ βἰγαϊσῃὺ Πἰπ6 ἔγοσα ὕμ6 (δδρίδη Οὐδῖαβ ἴο 
ΤΠαρβδουβ Νον τὴν τΟΡΙν ἴο ΗΙΡΡδτοῆιβ ψ1}} θ6 
ὑμαῦ, ΑἸ ΠουρΡἢ Εγαϊοθυ θηθβ ἴδ καβ 5 βἰγαίρῃϊ 11Π65 
ΟἾΪΥ ΤΟΌΡΉἬΉΪΥ, 85 186 ΡΥΌΡΕΥ ἴο 40 ἴῃ ζἝορΊαΡὮΥ, δπα 
ΤΟΌΡἬΉΪΥ, ἴοο, Π15 τηϑυ ἰδ η8 δηα 5 165 ἴο ἴΠ6 δαυϊ- 
ποοῦϊαϊ! δαβῦ, ΗΙρρδγοίγβ ραΐβ ἰἶτὰ ἴο ἃ ὡ:ϑομηθίγο8] 
ἰοϑὺ---Ἰυδὺ 88 1 δνθῦυ ομα οὗ ὕμεβθ 11πη65 ἢδᾶ Ὅεβεῃ 
ἴδκθη σὶ ἢ ὑΠ6 δῖα οὗἉ ἱποιγυτηθηῖβ2 ΝΕΙΠΘΥ ἄο68 
ΗἸΡΡδγοἢ8 ᾿ἰπ56 1} ἴδε Ἐνουυτῖηρ ὈΥ ἴῃς αἰα οὗὨ 
ἰηδίχυχηθηΐβ, θυὺ [Ὁ 18 ταῦμον ὈΥ οοπ͵δοίατα ἴῃαῦ 6 

1. Ἐνθη ὑποιυρῃ ΗἸΡΡΑγομΒ ὕαϊτοβ Εἰταῦοβε θη θβ᾽ ἀϊϑύβϑῃοθβ 
85 Ἰοηριί πα 4), ὕΠ6 ΘΡΡῸ οὗ ὕπο Ἰαύϊου 15 ααἰύθ ορνίοι; δηα 
ἰῦ 18 ΠΟΥ ΟὈνϊοιΒ 8180 ὑμδῦὺ γαθο 18 1η01}π64 ὕο ῥγοίΐθοῦ 
Ἐυγαοβῦμθηῃθϑ νν ΘΓΘΝΘΥ ἢ6 οδη. 

3 Τὺ 18, ἰπβίγυιηθηΐβ οὗ οὐβδγνδίϊοη---ἢ6 Β8}}- 18], ἴῖὉΓ 
ἰηδύδηοθ. 
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ἀλλὰ μᾶλλον στοχασμῷ λαμβάνων καὶ τὸ πρὸς 
ὀρθὰς καὶ τὸ παραλλήλους. ἕν μὲν δὴ τοῦθ᾽ 
ς ᾽ , , δὲ ὰ ’ 3 ἁμάρτημα" ἕτερον δὲ τὸ μηδὲ τὰ κείμενα παρ 

ἐκείνῳ διαστήματα τίθεσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ, μηδὲ πρὸς 
3 -“ Α Ν ’ὔ 2 ν 

ἐκεῖνα τὸν ἔλεγχον προσάγεσθαι, ἀλλὰ πρὸς 
“ ’ [οὶ 

τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ πλαττόμενα. διόπερ πρῶτον μὲν 
ἐκείνου τὸ ἀπὸ τοῦ στόματος ἐπὶ Φᾶσιν εἰπόντος 
σταδίων ὀκτακισχιλίων, καὶ προσθέντος τοὺς εἰς 

4 Διοσκουριάδα ἐνθένδε ἑξακοσίους, τὴν δ᾽ ἀπὸ 
Διοσκουριάδος εἰς τὸ Κάσπιον ὑπέρθεσιν ἡμερῶν 
πέντε, ἥτις κατ᾽ αὐτὸν “Ἵππαρχον εἰκάξεται 
λέγεσθαι ὅσον χιλίων σταδίων, ὥστε τὴν σύμ- 
πασαν κατ᾿ ᾿Ερατοσθένη κεφαλαιοῦσθαι ἐνα- 

; 

κισχιλίων' ἑξακοσίων, αὐτὸς συντέτμηκε καί 
φησιν ἐκ μὲν Κυανέων εἰς Φᾶσιν πεντακισχιλίους 
ἑξακοσίους, εἰς δὲ Κάσπιον ἐνθένδε ἄλλους χιλίους" 
{4 3 ϑ3 3.,λ ’ὔ [4 3 [φ᾿ ὥστ᾽ οὐ κατ᾽ ᾿Ερατοσθένη συμβαίνοι ἂν ἐπὶ τοῦ 
αὐτοῦ πως μεσημβρινοῦ τό τε Κάσπιον εἶναι καὶ ̓

 

τὴν Θάψακον, ἀλλὰ κατ᾽ αὐτόν. φέρε δ᾽ οὖν κατ 
᾿Ερατοσθένη" πῶς οὖν τούτῳ ἕπεται τὸ τὴν ἀπὸ 

κι ΄ Ρ) ’ὔ ’ 4 ως 
τοῦ Κασπίου ἐπὶ Κασπίους πύλας ἴσην εἶναι τῇ 
3 Ὶ ᾽ 23.» ἈΝ Ν 3.ϑ δ “᾿ 
ἀπὸ Θαψάκου ἐπὶ τὸ αὑτὸ σημεῖον; 

40. Ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ ὑπομνήματι ἀναλαβὼν 
πάλιν τὴν αὐτὴν ζήτησιν τὴν περὶ τῶν ὅρων τῶν 
κατὰ τὸν Ταῦρον, περὶ ὧν ἱκανῶς εἰρήκαμεν, 
μεταβαίνει πρὸς τὰ βόρεια μέρη τῆς οἰκουμένης" 

1 ἐνακισχιλίων, δυογνοίυ, ἔογ ἐννακισχιλίων. 
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ἴΚ68 ὑπ6 γεϊαϊοηβ οὗ ὑοῖῃ ““ ρευρεῃάϊου]αν ἡ δῃα 
“ ρῬ81.4116]. ΤῊϊ5, ὑῃθῃ, 15 οὔθ οἵ ΗἸρρδγομυβ᾽ υηΐῖβ- 
ἴ.Κ65.. Αμπούμεου τηϊϑίακο ἰ5 {π|5, ὑμαῦ ἢθ6 ἀοθβ ἠοΐ 
δυο ρΡυῦ ἄονῃ με αἰθίδμοθς ὑπαὶ ἅττα ἰουμα ἴῃ 
Ἐγαϊοβ θη 65 ΟΥ̓ ΔΡΡΙΥ 5 ἰδϑὺ ἴο ὑμδιι, αὺ ἴο {ποβα 
ὑπαὺ ἃγὲ ἰαρυιοαῖεα Ὀγν Ὠΐτηβο. 80, ἴοὺν ἰῃβίδησα, 
ὑποὺρ Εγαϊοβίμβοηεβ ἤχου δϑυϊπηκϊθα ἴῃ6 αἰδίδπος 
ἔγουα ὑμ6 ουὐεῖ 1 ἴο ΡΠ 515 3 δὖ εἰρῃῦ ὑμπουβδηά 5ἰδαϊα 
δηα δααεα ἴο {Π||5 ὑΠπΠ6 δἱχ Ὠυμπαγεα βἰδαῖα ὑμθησος ἴο 
Πἱοβουτῖδϑ, δηα μθη οϑυϊπηκϊοἃ δ α ἔνε ἀδγϑ᾽ 
ἸΟΌΣΤΠΘΥ ἴΠ6 ρ888 ὑμαὺ 1εδᾶβ ονεῦ ἴο Μύ. (ἰδβρίιβ 
(νῃίοἢ, δοοογσαϊηρσ ἴο Ηἰρρδύοιυβ Πἰταβϑὶῖ, ἰ8Β οοη- 
]δοἴυγεα ἴο πηϑᾶῃ ἃρουῦ οὔθ ὑμπουβαῃα 5ἰ84118), 50 
{πᾶὺ ὑπὸ τοῖα] αἰδίδηοθ, δοοοσάϊης ἴο Εχαϊοβ ΠΘΏ65, 
διηουηΐβ ἴο πἰπθ ὑμουβδηα δἰχ Βυηαγοα κἰδαΐα, Η!ρ- 
Ρᾶγοἢυβ ἢ88 τη846 ἃ 5ῃονγῖ ουὖ ἴο ἢ γαβϑυϊῦ, δ Πα 58 γ8 
ὑπαᾶῖῦ ἔγοτα {με Ογάμεδη ἔοοκϑ ἴο ΡΠ αβὶ8 ὑῃς αἰδίδπος 
59 ἥνε ἐπουβαπα οἷχ υπαγεοα κἰδαΐϊα, δπα ἴἤθηοα ἴο 
Μι. Οδβρίαβ, δῃοῦμπου ὑπουβαπα βἰδαϊα. ὙΤΠογθοσα 
ἴῃς σἰαϊοιηθηὺ ὑπαὶ Μὶ. Οδδϑρίυβ δῃὰ ΤΠαρθδοὺβ ἃγὰ 
νἰ γί} δἰζυααϊεα οα ὑμ6 β88πηθ6 τηθυ ἰδ οου]ά ποῖ 
με ναβεα οὐ {πε δυϊβουϊν οὗ Εὐγαϊοβί εηθβ, Ὀὰὺ οὴ 
ἐμὰῖ οὗ ΗἸρΡΡδγοῃυβ πἰγηβοῖ, 611, βΒῦρροβε 1 ψγεύξ 
οἢ {π6 διϊμουῖζγ οὗ Εἰγαϊοθίμθηθβ. Ηον,, ὑγϑυ, οδῃ ἰδ 
ἔΌ]]οὸν ὑμαγεΐοσα ὑπαὶ ἴῃς Ἰΐπὸ ἴτοσα Μὺ. (δβρίυβ ἴο 
1η6 δβϑρίδη (ὐαΐθϑ 15 δα] ἴῃ ἰδίῃ ἴο {Π6 Ἰη6 ΠΌΤα 
᾿ΓΒαρβδουβ ἴο {Π6 βᾶτηθ ροϊηῦ Ὁ 

40. [πῃ ιἷ8 ϑεοοῃᾶ Βοοκ, ΗἸρρδγοῆυβ δρδὶῃ [δ κ68 
ἋΡ ὑπθ βϑδῖὴθ αιαδϑίοη οὗ Ἐναϊοβιμεπεθ᾽ ἀϊνίβίοῃ. οἱ 
[πΠ6 ἱπηδοϊζεα ὑνοῦϊα δἱοησ ἴῃς 1ἷἰπὸ οὗ πΠῸ Τδυγαβ 
Βδηρθ, ἀρουῦ νι ίοῃ 1 ᾿νε Δἰγθδαυ 841 δῃουρἢ ; 
ἴμθη μ6 ρᾶβ8865 ἴο ἃ αἰβοιβϑίοη οὗ ἴῃς Νουῦῃετῃ 

1. Οὗ [86 Εἰιχίηθ. 
2.Α ἴοψῃ δὺὴ ὕπο τωουνῃ οὗ ὑμ6 Ῥμδϑὶβ Εἰνου, 
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εἶτ᾽ ἐκτίθεται τὰ λεχθέντα ὑπὸ τοῦ ᾿Ερατοσθένους 
περὶ τῶν μετὰ τὸν Πόντον τόπων, ὅτι φησὶ τρεῖς 
ἄκρας ἀπὸ τῶν ἄρκτων καθήκειν" μίαν μέν, ἐφ᾽ 
ἧς ἡ Πελοπόννησος, δευτέραν δὲ τὴν ἸΙταλικήν, 

, Ν Ἁ ἤ Ο),,) Φ ’ 3 
τρίτην δὲ τὴν Λιγυστικήν, ὑφ᾽ ὧν κόλπους ἀπο- 

λαμβάνεσθαι τόν τε ᾿Αδριατικὸν καὶ τὸν Τυρρη- 
νικόν. ταῦτα δ᾽ ἐκθέμενος καθόλου πειρᾶται τὰ 

3 Φ Ν . “« ’ 3. 2 καθ ἕκαστα περὶ αὐτῶν λεγόμενα ἐλέγχειν 
ΜᾺ ἴω ΓᾺ ἴω ΝΜ , γεωμετρικῶς μᾶλλον ἢ γεωγραφικῶς. ἔστι δὲ 

τοσοῦτον τῶν ἁμαρτανομένων ἐν αὐτοῖς ὑπὸ τοῦ 
Ἐρατοσθένους τὸ πλῆθος, καὶ ὑπὸ Τιμοσθένους 
τοῦ τοὺς λιμένας συγγράψαντος (ὃν ἐπαινεῖ μὲν 
ἐκεῖνος μάλιστα τῶν ἄλλων, διαφωνῶν δ᾽ ἐλέγ- 

Ν ΣΧ" ξ΄ [ὦ 4 3 ΝΜ 

χεται πρὸς αὐτὸν πλεῖστα), ὥστ᾽ οὐκ ἄξιον 

ἡγοῦμαι διαιτᾶν οὔτ᾽ ἐκείνους, ἐπὶ τοσοῦτον 
διαμαρτάνοντας τῶν ὄντων, οὔτε τὸν Ἵππαρχον. 
καὶ γὰρ οὗτος τὰ μὲν παραλείπει τῶν ἡμαρτημέ- 

Ν 3 3 3 : “ ᾿Σ 4 7 ’ « νων, τὰ δ᾽ οὐκ ἐπανορθοῖ, ἀλλ᾽ ἐλέγχει μόνον, ὅτι 
ψευδῶς ἢ μαχομένως εἴρηται. αἰτιάσαιτο μὲν γὰρ 

Ὁ» 9 “ ΄ 

καὶ τοῦτ᾽ ἂν ἴσως τις, ὅτι φησὶν ἄκρας τρεῖς τῆς 
Εὐρώπης, μίαν μὲν τιθεὶς τὴν ἐφ᾽ ἧς ἡ Πελοπόν- 
νῆσος" ἔχει γάρ τι πολυσχιδές. καὶ γὰρ τὸ 
Σούνιον ἀκρωτηριάξει ὁμοίως τῇ Λακωνικῇ, οὐ 
πολὺ ἧττον μεσημβρινὸν! ὃν τῶν Μαλεῶν, καὶ 
κόλπον ἀπολαμβάνον ἀξιόλογον. καὶ ἡ Θρᾳκία 
Χερρόνησος ἀπολαμβάνει πρὸς τὸ Σούνιον τόν 

1 μεσημβρινόν, Μεάᾶνὶρ, ἴοῦ᾽ μεσημβρινώτερον. 
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Πιν βίοη ; δηᾶ ἤθη Πα βεῖβ ἕο ψμδὺ Εἰγαϊοθῦ βοηθϑ 
5814 δροὺυῦϊ {Π6 σοουηΐγίθβ. ὑμαὺ 116 ποχὺ δου {Π6 
Ῥοηΐαβ, πϑιρϑὶν, ὑπᾶῦ ἤῆγεα ρῥγοτηοηζουίθβ αὺ ἄονῃ 
ἴτοτα 116 πουῖῃ : Οὴ6. ΡῥΓΟΙΩΟἴΟΥΥ, Οἢ ὙΜΏΪΟΝ ἰ5 1Π6 
Ῥε]οΡροπηθβα8; ἃ 56ςοηᾷ, ὑπΠ6 [Δ] Δ; δηᾶ ἃ {πῃίτα 
16 Τήρυτίδη ; δηῃα ἰῃδὺ ἔπεϑε ὕῆγαθα ῥγοιηοηοῦ 65 
Θῃο]οθα ὑοῖΐῃ ἴδε Αατγίαϊϊς ἃπῃα ἴῃ6 Τυτγπδηΐδη 
αυϊῖβ. Αἴεν βεϊεπρ ἔουῖ ἢ τῃ686 πἰδίθιηθηΐϊβ οὗ 
Ἐχαϊοβύ πο οβ ἰῃ ἃ ζ'ιδηθίαὶ ψᾶν, ΗἸρρδύομβ ὑπᾶοτὺ- 
ἴδλικεβ ἴο ἰδϑὺ Ἄδοῆ βϑνεσὰὶ ϑἰαϊοιηθηῦ δρουΐν {ῃ6 
Ρτγοσηοηΐοῦθθ, γεῦ οἢ ὑμ6 ΡὈΥποὶρ]65 οὗ φθοιῃθνυ 
γταῖμον ἴδῃ ἴποβε οὗ σθοργδρῆνυ. Βιυῦὺ 50 ργοδῦ ἰ5 [88 
τυ] τυάς οὗἁ πηϊϑῦδ!κ 68 τηδᾶδ ἰῃ οἂ86 οὗ {Π6856 Ῥγοϊηου- 
ἴογῖεβ ὈγῪ Εγαϊοβῖμθμεθβ, ἀπά ὈΥ Τιοβύπεοηθβ 80 
ψτοῦθ οὐ 7Ὺε Παγθδοιγς ( οτὰ Εἰγαϊοβυ θη 65 ργαῖβθβ 
Ῥαγοπα 811} [Π6 γϑϑῖ, ἐπουρὴ νὰ ἤπα τη αϊἱδαρυθοίηρ 
νὴ ἢ ΤΙγηοβυῦ μΘ 65 Οἢ τηοβὺ ροϊη 8), [δῦ 1 σομβία δου ἰΐ 
παηδευθπηρ ἴο Ρ885 Ἰυάρτησηῦ οἰ Πα Υ ΡΟῚ ἴποβ6 6 ῃ, 
βίποα ἴπθυ ὑοῦδι ΒΕΓΑΥ 80 νΘΥῪ ἔδυ ἔγοια πε ἔδοϊβ, ΟΥ 
ὍΡΟΙ ΗἸΡΡΑγομα5. ΕῸΣ ὄνθὴ Ηἰρρδύοῆυβ ρᾶ8565 ὈῪ 
Βοη6 οὗἁ ὑμεὶγ τηϊϑύαικοβ ἰῃ βίίθποθ, ψ Ἐ1]6Ὲ γεῦ οὔ ΟΕ 5 
ἢ ἄοαβ ποῦ οοχτεοῦ, θαῦ ΤΏΘΥΕΙΥ 5ἤονβ ὈΥ ἰεϑῖ ὑπαῖ 
1Π6Υ ψεῦα τηϑδάς ἔἈ]5ΕΙῪ οὐ οἀρίϊουβὶγ. δ'ῇῆε υϊρῃϊ 
Ρουμδρ5 ἢπα ἔδυϊδ ψ τ Εγαϊοθύμεμεθ οἢ {Π|8 ροϊηὺ 
ἴοο, πϑιθὶν, θθοδῦβα ἢ βᾶγ5 “" ἴἤγεβ ῥγοιῃοηζουῖθβ 
οὔ Εατορα, ρυϊηρ ἀονν 85 “ Οὴ6 ῬΓΟΙΩΟΏΤΟΥΥ ᾿ δαὶ 
οα ΨΒΙΟἢ ἰ5 τῃ6 Ῥαϑὶορομπαϑβὰβ; ἴὸν ἰῦ 5 Βρ]10, 80 ἴο 
ΒΡΘΔΙ,, ᾿ηἴο ἃ ΠΌΣΟΥ ΟΥ̓ ΡὈγοτηοηΐουθϑ5 ; [ῸΓ ΘΧΔΙΏΡΪΘ, 
Θυμίυτη 18 ἃ ὈΥΓΟΙΊΟΠΤΟΥΥ 105 ἃ5 ΤΩ]Οἢ 85 8 [.δοοηΐδ, 
βίησα ἰῦ γθϑο 65 αἰπηοϑδῦ ἃ8 ἴδ Υ βου 885 Μαϊδδα δηα 
ΘΙ ταοο5 ἃ οὩ] ἢ οὗ σομβίαθγαθ]α 81:2. ΑἈπᾶ τΠ6 
ΤὨγδοίδη ΟΠ Θυτόη 686 ἃπα [Π6 ῥγοιηοηΐοσυ οὗ δυμῃίυχη 
οαυὖ οΠ, Ρεΐψερῃ ἴδηι, ποῦ οἡ]γ ἰῃς συ] οὗ Με]451 ρυὶ 

᾿ ΤῊ Οἱ] οὗ δδγοϑ. 
΄ 
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τε Μέλανα κόλπον καὶ τοὺς ἐφεξῆς τοὺς Μακε- 
δονικούς. εἰ δ᾽ οὖν παρείημεν τοῦτο, καὶ τῶν 
διαστημάτων τὰ πλεῖστα φανερῶς Ψευδογρα- 
φούμενα ἐλέγχει τὴν ἀπειρίαν τῶν τόπων ὑπερ- 
βάλλουσαν καὶ οὐ δεομένην γεωμετρικῶν ἐλέγχων, 
ἀλλὰ φανερῶν καὶ αὐτόθεν ἐκμαρτυρεῖσθαι δυνα- 
μένων" οἷον ὅτι ἐξ ᾿Επιδάμνου πρὸς τὸν Θερμαῖον 
κόλπον ἡ ὑπέρβασίς ἐστι πλειόνων ἢ δισχιλίων 
σταδίων" ὁ δ᾽ ἐνακοσίων: φησίν" ἐκ δὲ ᾿Αλεξαν- 
δρείας εἰς Καρχηδόνα ὑπὲρ μυρίους καὶ τρισ- 
χιλίους, οὐ πλείους ὄντας τῶν ἐνακισχιλίων"5 
εἴπερ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ μεσημβρινοῦ ἐστι κατὰ 
τοῦτον τῇ μὲν ᾿Αλεξανδρείᾳ Καρία καὶ Ῥόδος, 
τῇ δὲ Καρχηδόνι ὁ Πορθμός. πάντες γὰρ ὁμο- 
λογοῦσι μὴ πλειόνων εἶναι τὸν ἐκ Καρίας ἐπὶ 
Πορθμὸν πλοῦν σταδίων ἢ ἐνακισχιλίων" ὅ τε 
μεσημβρινὸὲ ἐν μεγάλῳ μέν τινι διαστήματι 
λαμβανόμενος δοθείη ἂν ὁ αὐτὸς εἶναι τῷ τοσοῦτον 
δυσμικωτέρῳ" πρὸς τὸν ἑωθινώτερον ὅσον ἡ Καρχη- 
δών ἐστι τοῦ ἸΙορθμοῦ πρὸς δύσει μᾶλλον, ἐν 
δὲ τετρακισχιλίοις ὃ σταδίοις ἔχει καταφανῆ τὸν 
ἔλεγχον. ὁ δὲ καὶ τὴν Ῥώμην τιθεὶς ἐπὶ ταὐ- 
τοῦ μεσημβρινοῦ τὴν τοσοῦτον καὶ Καρχηδόνος 
υσμικωτέραν, ὑπερβολὴν οὐκ ἀπολείπει τῆς τῶν 

τόπων ἀπειρίας καὶ τούτων καὶ τῶν ἐφεξῆς πρὸς 
δύσιν μέχρι Στηλῶν. 

1. δνακοσίων, Μεΐποῖκα, ἔογ ἐννακοσίων. 
2 ἐνακισχιλίων, διιοτγγοῦ, ἕο ἐννακισχιλίων. 
8. ξνακισχιλίων, Μοηοϊκα, ἔογ ἐννακισχιλίων. 
4 Κυδιηθσ, Μύ])]ου- Θά θηθν, δηᾶ Μοίμοιθ ἀθ]οὺθ τῷ Ὀδϑΐογθ 

τοσοῦτον δῃ ἃ γοδα δυσμικώτερος ΜὶυΝ ΒοΙηθ οὗ ὑῃ6 ΜΒ55. Βαυῦ 
ὍἪη68 ΜΩΜ. 1580 εἰ των δυσμικωτέρῳ. ΟΔΡΡΒ, αιύθ ἱπάθρϑῃ- 
ἀφηύγ, βυρροϑίβα ἢ 6 ἀρονο τϑδάϊηρ. 
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4150 411 ὑπΠ6 Μδοεαομῃίδη Ου]ΐβ ἐπδῇ οομλα αἴτου ΜεΪδβ. 
Ηοννεου, ᾿ἔ να βϑῃου]α ρμᾶ55 ὀνεὺ [Π15 ορ]εθοίίοῃ, 5{1]], 
[η6 τηοϑῦ οὗ ἴμε αἰϊδίδηοεθ, ψ Ώ16}} ἀγα ΟΡ ν]ουϑ]ν 
ΨΓΟΠΦ, Ρύονα ὑμαὲ Εἰγαϊοβ θη 6β᾽ ἱρῃόσδμος οὗ {Π 686 
ΓΕΡΊΟΠΒ 158 ΒΓ αβϑίηρ Πα ἰῃαὺ ἢ15 Ἰρῃμούδποθ γα 68 
ΠΟ βεοχηθίσίοδὶ ρχοοῖΐβ, θυ ΟὨ]Ὺ βϑυοἢ ῥγοοΐβ ἃ5. ἃγῈ 
ΟὈνίουβ 8πα οδῃ 6 αὐἰΐζοϑίβα ἐουτην ἢ ; ἔῸΣ ἰπϑίδησο, 
ὑμαῦ {Π6 ρΡ8585 ἔτομλ ΕἸ ρι ἀδιηηιβ ὑΠδ΄ 16845 ονδὺ ἴο ἴῃς 
ΤΠοιτηδῖὶς ΟἸ]Ε ἴ5 πλοῦ ἴδῃ ὄννο ὑπουβαπα δἰδαϊδ, 
ὑπουρὴ ΕἰταϊοβἝ δ ηεβ βᾶγβ8 ἰὉ 15. ηἶπα ἢυπαάγεά ; δπα 
ὑπᾶῦ τῃς αἰδίδπος ἔγοτηα ΑἸεχαπαάσγία ἴο (αγίμαρσε 15 
τογ6 ἴδῃ {πίγίδεη {Ππουβδηα 5ἰδαΐδ, ὑμπουρἢ 1Ὁ 15 ποῖ 
ΤΟΥ ἤδη πἷπα ὑπουϑδηά---1 ΟΔΥγα ἀπα ΒΠΟα 65 16, 85 
Ἐγταϊοβίῃθη 68 5478, Οἡ [6 58η16 τῃο Δ 85 ΑἸΌχϑῃ- 
ατία, δῃὰ }6 ϑἔγαϊδ οὗ 519] γ οα {Π6 βϑπηδ του ἴδῃ 88 
Οαγῖμπαρε. [ἢ ἔδοῦ, 81}1 ἀστος παῖ [ῃ6 νογᾶρὲ ἔγομη 
Οδυία ἴο ἴῃς ϑγαιδ οὗ ον 8 ποῦ τῆοσα ἴδῃ πΐηδ 
ὑπουβαηα οἰδαϊα; δῃηὰ ὑπουρῃ, ψ θη ὑμαχα ἰθ5 βοιηδ 
ΘοΟμΒί δου }}]Ὲ αἰδίαπος μεύνθεη ὕνγο ρ]δοθβ, ῃ6 ταθ- 
ΥἹ απ ἴθ ἴον ὑΠ6 τροσα δδϑίθυυ ροἷδοα τὶρηῦ ὈῈ 
δτιδηῖϊεα ἴο ΡῈ {Π6 βδῖὴδ 85 ὑμῃ6 τρϑυϊαδῃ ἡ ὨΙΟἢ 18. ΠΟ 
ξαυῖῃεν ψψαϑὺ ὑπογεΐγτοση μδη Οδεῦμαρα 18 νοϑδὶ οὗ [Π6 
δίνας οὗὨ δι γ, γεῦ ψΉΘΠ γα ἃγΘ ΘΟμΟ στ α ΜΠ ἃ 
τηδίζενῦ οὗ ἴουγ ἱπουβᾶπα βἰδαϊὰ {6 ΕΥΤΟΡ 15 56]}- 
εν ἀθηῖ. Αμπᾶ ψῇθὰ Εταϊοβίμεηαβ δοΐυδ]!ν - Ρ]8 6 65 
ἘΒοιηθ-- ἢ] οἢ 18 80 υο ἢ} Αγ που ψνεϑὲ οὗ [6 δίγαϊξ 
οὗ Β΄ ὑπδη Ἔνθ Οαγῖπαρε 15---οὐ ὕΠ 6 βᾶσηθβ 1τη6- 
τι ἴλη ἢ Οἀγίδπαρε, 15 Ἰρπόζδῆος θοῦ οὗ ὑῃδβ86ὲ 
ΤΕΡΊΟη5 ἃἂπα οὗ [6 βιιοοεβεῖνα τερίομβ ἰοναγὰ τῃς 
ννεϑὺ δ5 ἴδ δ ἴῃς Ρ1]Π]δῦθ οδὴ το8 0} πῸ ΠΡΟΣ 
εχύγεηθ. 

δ χετρακισχιλίοις, ΒγὀαυἱρΏν, ἴογ τρισχιλίοις ; 811 οαἰΌΟΥΒ ΟΥ 
ὑγδηβ]δύουβ [0] ΟὟ ΠΡ ΟΥ ΔΡΡσονίῃς. 
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ς ’ Ν φ Ἁ “ 3 3 
41. ἱππάρχῳ μὲν οὖν μὴ γεωγραφοῦντι, ἀλλ 

ἐξετάζοντε τὰ λεχθέντα ἐν τῇ γεωγραφίᾳ τῇ 
᾿Ερατοσθένους, οἰκεῖον ἦν ἐπὶ πλέον τὰ καθ᾽ 
ἕκαστα εὐθύνειν: ἡμεῖς δ᾽, ἐν οἷς μὲν κατορθοῖ, 
τὸ πλέον δ᾽ ἔτι ὅπου καὶ πλημμελεῖ, τὸν καθ᾽ 
ἕκαστα οἰκεῖον λόγον ὠήθημεν δεῖν προσάγειν, 

Ν 3 [ον ς φΦ 3 3 ὔ τὰ μὲν ἐπανορθοῦντες, ὑπὲρ ὧν δ᾽ ἀπολυόμενοι 
τὰς ἐπιφερομένας αἰτίας ὑπὸ τοῦ Ἱππάρχου, καὶ 
αὐτὸν τὸν Ἵππαρχον συνεξετάζομεν, ὅπου τι φι- 
λαιτίως εἴρηκεν. ἐν δὲ τούτοις ὁρῶντες ἤδη τὸν μὲν 
τελέως παραπαίοντα, τὸν δὲ δικαίως ἐπικαλοῦντα, 
3 “Ὁ φ ’ὔ Ἁ 3 9. ἡ “Ὁ ’᾽ ἀρκεῖν ὑπολαμβάνομεν, ἂν ἐν αὐτῇ τῇ γεωγραφίᾳ 

Ν 49 ᾽] 3 θῶ 9. ἢ 5.49 φ τὰ ὄντα λέγοντες ἐπανορθῶμεν αὐτὸν. ἐφ ὧν 
γὰρ συνεχῆ καὶ ἐπιπολάζοντά ἐστι τὰ ἁμαρτανό- 
μενα, κρεῖττον μηδὲ μεμνῆσθαι, πλὴν εἰ σπάνιόν 
τι καὶ καθόλου: ὅπερ πειρασόμεθα ποιεῖν ἐν τοῖς 

᾽ [τς [οὶ 3 3 [4 . Ἁ καθ᾽ ἕκαστα. καὶ νῦν δ᾽ εἰρήσθω, ὅτι καὶ 
Τιμοσθένης καὶ ᾿ἘἜ Ἴρατοσθένης καὶ οἱ ἔτει τούτων 

’ ᾽ 3 ’ ’ 3 Ν πρότεροι τελέως ἠγνόουν τά τε Ἰβηρικὰ καὶ τὰ 
Κελτικά, μυρίῳ δὲ μᾶλλον τὰ Γερμανικὰ καὶ τὰ 
Βρεττανικά, ὡς δ᾽ αὕτως τὰ τῶν Γετῶν καὶ 
Βασταρνῶν. ἐπὶ πολὺ δ᾽ ἀγνοίας ἐτύγχανον 
ἀφυγμένοι καὶ τῶν κατ᾽ ᾿Ιταλίαν καὶ τὸν ᾿Αδρίαν 
καὶ τὸν Πόντον καὶ τῶν ἐφεξῆς προσαρκτίων 
μερῶν" εἰ καὶ τὰ τοιαῦτα ἴσως φιλαίτια. τοῦ γὰρ 
᾿Ερατοσθένους ἐπὶ τῶν πόρρω διεστηκότων τὰ 

’ἤ ““ 
παραδεδομένα φάσκοντος ἐρεῖν διαστήματα, μὴ 
δωσχυριζομένου δέ, καὶ λέγοντος ὡς παρέλαβε, 
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4]. Νον 1 ψου]α ἢᾶνα θδδη ὈΙΌΡΕΟΥ ἔον Ηἱρρδύοθι8, 
1 6 ψεῖα ποὺ ψυϊθηρ ἃ ψουκ οὐ Οδοριάρῃν μυΐ 
ΤΊΘΥΟΙΥ ἃ τανίεν οὗ νῃδὺ Εταϊοβίῃθποθϑ ἢδα 5816 ἴῃ Ὦ]8 
ΟδΟΡΎΔΡΒΥ, ἴο ρὸ ἔασον [ἤδη ἢ αἰ ἴῃ βευτπρ' τἰρηΐ 
ἷη αοἴδι} [Π6 πΐϊϑίακοϑ οἵ Εχαϊοθίῃθηθο; υΐ 85 ῸΓ 
τη6, 1 Πᾶνα ὑπουρῆϊΐ [Ὁ τἱρῆΐϊ ἴο ᾿πἰτοάποα ἴῃ ἀοδἴδι] [Π6 
ΔΡΡτοργίαϊε αἰβοιιβϑίοῃ μοΐῃ ἴῃ τεραγαὰ ἴο {με ρμοϊπῖβ 
ἴῃ ψνῃϊο ἢ Εταϊοθί θη 65 ἰ5 τιρῆῦ δηα, 501}} Τλογα 50, ἴῃ 
τεραγα ἴο ἔποβε ἴῃ ψῃ]οἢ Π6 18 ψτοηρ; δηα 1 ᾿ᾶνε 
ποῦ το ΓοΪν οογγϑοῖθα ἢΪ5 τϊδίακοβ, μυῦ Ώοτα 1 ἢᾶνα 
δοαυϊϊεα Ὠΐτα οὗ [Π6 οἰγρεβ Ὀσουρῦ Ὀγ ΗΙρρδύοδυβ, 
Ι μάνα α]50 οὐ οῖθεα Ηἱρρδαγοῆιβ Ηἰτηβο] ἢ, ΠΟΥ ΘΓ 
ἢδ Πδ5 584 δηγίῃίηρ' 'π ἃ σθηβοσίοιιβ βρὶ τ. Βαΐ βίπος 
ἴῃ ἴπμεδβα ἱηδίδῃοεβ 1 566 δὖ ἃ ρίδηος ὑπαὶ Εγαΐοβ- 
ὑΠθηθ5 ρΌ65 δη τ Υ δδίγαυ ἂπα ἱμπᾶαὺ ΗἰἸρρδυοῃυβ 
δοσυ565 Ὠΐτῃ ᾿υδῦ]γ, 1 δϑϑαμηβ ὑπαὺ ἰὉ 18 βυϊποϊδηΐ {1 
οογγεοῦ Εγαϊοβι θηθβ ΟΥ̓ ΠΊΕΙΓΕΙΥ βἰαϊηρ ἴῃς ἔδοϊβ ἴῃ 
[6 οουγβα οὗ Ὧν Οεορυαρῃν [5861]. [Ιπάδεα, ψ ἤετα 
[1ῃ6 ΟΥΤΟΥΒ 4.6 οοῃὐϊπημοιβ ΔΠπα 116 οα ἴΠ6 5υτγίδοα, ἰΐ 
8 θεοϊζεν ποὺ ἴο τηϑπύϊοῃ ἴμϑιῃ δὖ 811], εχοαρὺ γᾶ ον 
Δα ἴῃ ἃ βΈΠΕΙΔΙ ψγᾺῪ ; ἃπα ὑπὶβ 15 ψῃδὶ 1 5}4]} ὑγγ 
ἴο ὅο ἰπ τ΄ αἀεἴδι]οα δοοουπῦ. Ηονονου, ἰθὺ 10 Ὀ6 5818 
αὖ [Πἰ5 τποιαθηῦ ἰῃδὺ Τιμηοϑῦθπμαβ δηα Εἰγαϊοβ 6 685 
Δα [Π6 501} δαυ]δῦ σεορταρῃθιβ ΨΨΘΥΘ ΘΟΙρ] οἴα]Ὺ 
ἱρπογὰηΐ οὗ ΠὈ6 γα ἃπα (ε] το ; δΔηα νᾶϑ 0} ΤΟΥ͂Θ ἱρπο- 
ταηὺ οὗ (ἀδιτήδηυ ἂπά Βυϊϊαϊῃ, πα ᾿ΠἸκονν δα οὗ ἴῃς 
σου 165 οὗ της Οδἴδηβ δηα {ΠςῸ Βαρίδγηΐδηβ; πα 
{ΠῈΥ ψγεῖα ἴο ἃ δοῃβί θυ Ὁ]86 οχίθηξ ἱρηοσδηῦ οὗ 
Πταὶγ, ῃ6 Ααγίαϊϊο 868, ἴῃς Ῥοηΐυϑβ, ἀπα {}16 γερίομβ 
Ῥεγοπα ὑμεῖὰ οὐ ἴδε πουύΐῃ ; Γπουρὴ Ρϑυμρ5 5060 ἢ 
βἰαϊθῃηχθηΐβ ΓΘ ΘΘΏΒΟΙΊΟΙ5. ΕὌΓΪ, βίπος Εἰγαϊοβθ 6 ἢ 68 

ϑϑοῦῖβ {Ππδῦ ψΠοσα ἰὖ ἰδ ἃ αυσϑίύίοη οὗ νευῪ τειηοῖα 
ΓΟρΊοη5 6 Ψ1Π σίνε το γα ὶν ὑῃ6 ἰχδα! τομαὶ αἰδίδμοαϑβ 
ψὶουῦ νουοβίης ἴον ὕμδτα, δηα δαχῖ δ ἐπᾶῦ πα σοὶ 
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προστιθέντος δ᾽ ἔστιν ὅπου τὰ ἐπ᾽ εὐθείας μᾶλλον 
καὶ ἧττον, οὐ δεῖ προσάγειν τὸν ἀκριβῆ ἔλεγχον 
τοῖς μὴ ὁμολογουμένοις πρὸς ἄλληλα διαστή- 
μασιν" ὅπερ ποιεῖν πειρᾶται ὁ “Ἵππαρχος ἔν τε 
τοῖς πρότερον λεχθεῖσι καὶ ἐν οἷς τὰ περὶ τὴν 
Ὑρκανίαν μέχρι Βακτρίων καὶ τῶν ἐπέκεινα 
4 “ 9 ’ 7ὔ ΝΜ, Ν 3 δὴ ἐθνῶν ἐκτίθεται διαστήματα, καὶ ἔτι τὰ ἀπὸ 
Κολχίδος ἐπὶ τὴν Ὑρκανίαν θάλατταν. οὐ γὰρ 
ὁμοίως ἐπί τε τούτων ἐξεταστέον αὐτὸν καὶ ἐπὶ 

τῶν κατὰ τὴν ἠπειρῶτιν παραλίαν καὶ τοὺς 

ἄλλους τοὺς οὕτω γνωρίμους τόπους" ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 
4 ἡ ᾽’ “ Φ ν) 9 , ἐπὶ τούτων γεωμετρικῶς, ὅπερ ἔφην, ἀλλὰ γεω- 
γραφικῶς μᾶλλον. αἰτιασάμενος δ᾽ οὖν τινα τῶν 
Αἰθιοπικῶν ἐπὶ τέλει τοῦ δευτέρου ὑπομνήματος 

ἴω 3 

τῶν πρὸς τὴν ᾿Ερατοσθένους γεωγραφίαν πεποιη- 
μένων, ἐν τῷ τρίτῳ φησὶ τὴν μὲν πλείω θεωρίαν 
ἔσεσθαι μαθηματικήν, ἐπὶ ποσὸν δὲ καὶ γεω- 
γραφικήν' οὐδ᾽ ἐπὶ ποσὸν μέντοι δοκεῖ μοι ποιή- 

[4 3 » ’ 
σασθαι γεωγραφικήν, ἀλλὰ πᾶσαν μαθηματικήν, 

διδόντος καὶ τοῦ Ἔ βρατοσθένους τὴν τοιαύτην 
πρόφασιν. πολλαχοῦ γὰρ ἐκπίπτει πρὸς τὸ 
ἐπιστημονικώτερον τῆς προκειμένης ἱστορίας, ἐκ- 

δ Α 2 9 “Ὁ. 3 4 «ς« ζω. “ 

πεσὼν δὲ οὐκ ἀκριβεῖς, ἀλλ᾽ ὁλοσχερεῖς ποιεῖται 

τὰς ἀποφάσεις, τρόπον τινὰ ἐν μὲν τοῖς γεω- 
΄ι ’ »" »" 

γραφικοῖς μαθηματικός, ἐν δὲ τοῖς μαθηματικοῖς 
Ἁ Ν [4 Ν ΜΝ ᾽ὔ 3 γεωγραφικὸς ὦν, ὥστε πρὸς ἄμφω δίδωσιν ἀφορ- 

1 παραλίαν, ατοβκυγά, ἴον πάλιν ; Μροίηοκαο 1] ον ην. 
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πο ὈΥῪ ὑγδαϊτίοῃ,---Πουρὴ δ {ἰηθ8 ἢ6 δα α8. 168 
γγοτβ. “ἴῃ ἃ ᾿ἴπ6 ΤΟΥ͂Θ ΟΥ̓ 1655 βίσαὶρ ῦ"---ἰἴ 15. ῃοῦ 
αν ἴο ΔΡΡΙΥ {ῃς6 χτίρογοιι8ϑ [εϑὺ  ἴο ὑποβε αἰβίδηοαϑ 
ψ ]οἢ ἀο ποὺ ἄρτθα Ὑἱῦῃ δδοῦ οἴμεσ. Τὺ ἰβ ῥσε- 
οἰβεὶγ ψῃδῦ ΗἸΙρΡΡρδίομιβ γε ἴο 40, ποὺ ΟὨΪΥ ἴῃ ὑπ 6 
ο8565 τηδηὐοπθα ἀρονα Ῥυΐϊ 150 ψῃθγαῈ ἢδ 56ῖβ ἔοσγι 
1Π6 αἰδίδμποαβ τουπα δρουΐ Ηγτγοδηΐα ἃρ ἴο Βαοίγία 
8Δη6α ἴο [ῃς {ὑγ065 οἡ Ῥεγομα, δηα, Ὀδ6βίαθβ, [Π6 ἀ15- 
ἴδηοαβ ἤοστα (Ο]Ο ἢ 5 ἴο ἴῃς ΕΗγτοδηΐδη 8568. [πάβθεᾶ, 
ἴῃ [ἢ οὯ56 οὗ [πΠ6 σεοργαρῆγ οἵ πε τοχηοῖα οουπὶτί65, 
νγ6 5Βῃου]α ποῦ βου πἷζα ἴση ἴῃ {Π6 ϑᾶτηβ γγᾺῪ ἃ58 ψῈ 
Ὧὁ ἴπ [μα οὗ {Π6 σοοη ϊποηΐδὶ 86 8- ροαταὰ ἃπα οὗ [ἴῃς 
οἴου γσερίοῃβ [Πᾶῦ ἃΓῈ ἃ8 ψ6Ὲ}}] Κπόν ; ΒΥ, ποῦ δνθῇ 
ἴῃ οᾶ86 οὗ {Π6 πϑᾶῦοῦ τορίουβ ουρηῦ ψγα ἴο ΔΡΡΙΥ ἴδ8 
δεοχηαίτίοδὶ ἰδδῦ, ἃ5. 1 νὰβ βαγίῃρ, Ὀυῦ ταῦμοῦ ἴῃς 
σεορτδρῃΐοα!. Νον ἴοναγα [6 ἐπα οὗ ἢ18 ϑθοομπᾶ 
Βοοῖ, νι ϊοῆ πῃ 85 νυϊτῖθη ἴῃ ταξαϊαϊϊοη οὗ [6 
Οεορτάρῃγ οὗ Εταϊοβίμθηθβ, Η:ρΡρδγοῆιαβ πᾶς ἔδυ] 
ψ ἢ δολα οὗ {πε βίαϊειηθηΐβ οὗ Εγαϊοβίῃθηθβ δρουΐ 
ἘπΗορία, πα [ἤθη βᾶγ5 ὑπαὶ ἴῃ ἢ15 ΤῊϊγα ΒοΟΟΚ {ῃ68 
στεδῖευ ρᾶτῦ οὗ ἢΪϊ5 βΒρεουϊδίζοῃ ψ1}}] 6 τηϑὺμοιηδίίοδὶ, 
μαΐ ““ἴο βοπα Ἔχύθηδ᾽ ̓  σεορυδρῇϊοδὶ ἃἰῖδο. [Ὁ 566 }18 
ἴο π16, πονανοσ, ὑμὰῦ ἢς αἰα ποῖ τρδῖζα ἢΐβ ὑΠΘΟΥΥ 
ΞεορταρΡ 681 ἄνεὴ “ἴο βοὴ δχίθηϊ, ὑυὺ ψΠΟ]]Ὺ 
τηδῦῃοιηδὶ!ο8]---ἰπουρὴ Εἰαϊοϑῦθμθβ ἰτηβ6}  ρἶναβ 
ΗἰΡρδύοῆιυβ ἃ σοοά ἔχουβα ἴῸΓ 80 ἀοίῃρ. ον ἴτε- 
αυσηῦν Εἰταϊοβίμθμθβ αἀἰργεββαβ ἰηἴο αἰβουβϑίοηθ ἴοο 
βοϊθηθῆς ἔον ὑΠ6 βυθ)]εοῖ ἢς 15 ἀθδ]ηρ νι, Ὀαΐ, αἴθον 
ἢς αἀϊργαβθβοθ, ἴῃ6 αἀξοϊαγαύϊοηβ ἢ6 τηᾶῖκο5 ἃ1.6 ποῦ 

᾿ΤΙΘΟΓΟΌΒΙΥ δοουτγαῖα αὖ ΟὨἷγν νᾶρτιθ, βῖΠ 66, 850 ἴο ΒρΡ68Κ, 
ἢδ ἰ5 ἃ τρδῦ ῃδηλδῦϊοϊδη διηοπρ' σΘορΊρΡἢ 6 Γ85, δηα γεῖ ἃ 
ΘΘΟΡΥΔΡΙΘΥ διηοηρ; τη οι οἰ η5 ; Δηα ΘΟΠΒΘΑΌΘΗΙΥ 
ΟΠ Ῥοϊῇῃ 5465 116 οἴεσβ μῖβ ὁρροπθῃΐβ ὁσοα βίο 8 [ῸΓ 

1. Τὺ 15, οὗ ροοιηθίσγυ. 
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μὰς τοῖς ἀντιλέγουσιν" ἐν δὲ τούτῳ τῷ ὑπομνή- 
« 

ματι καὶ δικαίας καὶ οὗτος καὶ ὁ Τιμοσθένης, 
Ψ 3 59» ς α ’ “ 3 3 
ὥστ᾽ οὐδ᾽ ἡμῖν καταλείπεται συνεπισκοπεῖν, ἀλλ 
ἀρκεῖσθαι τοῖς ὑπὸ τοῦ Ἱππάρχου λεχθεῖσιν. 

Π 

1. Ἴδωμεν δὲ καὶ Ποσειδώνιον, ἅ φησιν ἐν τοῖς 
περὶ ὠκεανοῦ! δοκεῖ γὰρ ἐν αὐτοῖς τὰ πολλὰ 
γεωγραφεῖν, τὰ μὲν οἰκείως, τὰ δὲ μαθηματικώ- 
τερον. οὐκ ἄτοπον οὖν ἔνια καὶ τῶν ὑπὸ τούτου 
λεγομένων διαιτῆσαι, τὰ μὲν νῦν, τὰ δ᾽ ἐν τοῖς 
καθ᾽ ἕκαστα, ὡς ἂν ὑποπίπτῃ, μέτρου τινὸς 
ἐχομένους. ἔστιν οὖν τι τῶν πρὸς γεωγραφίαν 
οἰκείων τὸ τὴν γῆν ὅλην ὑποθέσθαι σφαιροειδῆ, 
καθάπερ καὶ τὸν κόσμον, καὶ τὰ ἄλλα παρα- 
δέξασθαι τὰ ἀκόλουθα τῇ ὑποθέσει ταύτῃ" τούτων 
δ᾽ ἐστὶ καὶ τὸ πεντάζξωνον αὐτὴν εἶναι. 

2, Φησὶ δὴ ὁ Ποσειδώνιος τῆς εἰς πέντε ζώνας 
διαιρέσεως ἀρχηγὸν γενέσθαι Παρμενίδην: ἀλλ᾽ 
ἐκεῖνον μὲν σχεδόν τι διπλασίαν ἀποφαίνειν 
τὸ πλάτος τὴν διακεκαυμένην, ὑπερπίπτουσαν 

1 ΠῚ6 ψογάβ τῆς μεταξὺ τῶν τροπικῶν αἴξζον διακεκαυμένην 
8Γ6 οἰ ὑθα ὮΥ ΚΥϑΙΘΓ πα βιιοοοθαϊηρ ϑαϊύογβ. 

1 ΤΠ αὖ ἰδ, βοῖηδ βΒιοἢ βίδπαδγα 88 δύχγαρο Ὠἰιη86}1 ἢδΔ8 ἀοῆηρα 
ἴῃ 2. 1. 37. 3. 366 Τοοὐποίΐϑ 2 οῃ Ρ. 40. 

8 Βυῦ, δοοογαϊηρ ὕο ΡΙαΐαγοι, ΤΏΔ]65. δηᾶ Ῥυύπαρογαβ μδᾶ 
αϊνϊάθα ὑῃθ Ὠοάνϑῃβ ἰηΐο ἔνθ Ζόοῦθβθ, δηῃὰ Ῥυύμαρογαβ δᾶ 
αἰντᾶθα {Π6 φαγῦδ ᾿πῦο ἔνθ οογγθϑροπάϊηρ Ζομοβ (226  ίοοίβ 
Ῥληοϑορδογιη ἃ. 12 δὰ 8. 14). 

4 Τηῃδῦ 18, ἄοι 16 ὕηθ Ὀγοδαύῃ δϑβίρηῃθα ἰο ὑπ ὑογγϊά 
Ζ0η6 ὈΥ Ῥοβοϊἀοῃΐιβ δπᾶ. ϑύγαβθο---πδιηθὶν, 2 χ 17,600 βίδάϊα 
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σοῃ γδαϊοίίοι ; δηα ἴῃ 6 οσοδϑίομϑ νη ΐοἢ Ὀοΐῃ 6 δηῃά 
Τιμλοϑίμομθϑ οὔξυ ΗἸΙΡρδγοθβ ἴῃ {π15 ΤῊϊτα ΒΟΟΙΚ δΓ6 
80 υδὺ [Πδὲ ἰδ τϑιηδίηβ [Ὁ τὴς ποῦ δνδῃ ἴο Ἰοΐπῃ ΤΥ 
οὐβογνδίίομβ ἴο ὑποβα οὗ ΗΙρρδγοῆιυβ, Ρυΐ τηδγοὶν ἴο 
οοῃἴαηῦ Τγ56}} ἢ ψ μᾶὶ ΗἸρΡρΡδγου5 Ὠδ85 54 δρουΐ 
ΟΣ 

Π 

1. Νον Ἰοὺ υβ 8686 δῦ Ῥοβειἀοῃίῃ ἢδ5 ἴο 587 ἰπ 
[ιῖ5 ἔγεαϊίβε ου Οοδδημ8. ΕῸΓΣ ἴῃ ἰδ 6 βδϑοῖὴβ ἴο 664] 
ΤΩΔΙΉΪΥ ψ ἢ σεορτάρῃν, ὑγεαϊηρ ἰδ ρᾶγν ἔγοσα [6 
Ροϊηΐ οὗ νίενν οὗ ζεορταρὮυ ΡῬΥΟΡΕΙ͂Υ 50 ςοδ]]οα, δηά 
ΡΑΓΌΥ ἔγοσῃ ἃ τπογα τηδὐμοτιηδίϊοδὶ ροϊηὐ οὗ νίαν. Απά 
80 Ὁ ψ1}} ποῦ θὲ ουΐ οἵἉ ρἷδος ἔῸΓ τὴς ἴο ρ858 ᾿Ἰυαρστηδπΐ 
ἼΡΟη ἃ ἔεν οὗ Ροβεϊοῃΐυβ᾽ βἰδϊζειηθηΐβ, βοὴ οὗ ὑΠ 6 
πον, 86 ΟΥΒΟΙΒ ἴῃ ΤΥ αἰβουββίοῃ οὗὨ {πὸ ἱπαϊν! ἀυλ] 
σΟΙΠΟΓ165, ἃ5 ΟΟοΔϑΙ 0. ΟἸ Υ8, δἸνγαγθ Ορβεσνὶηρ ἃ Κἰπὰ 
οὗ βἴδμάδαγα.: Νον ἰΐ 15 οὔβ οὗ με ὑπίηρβ ργΌρθι ἴο 
ΘΘΟρΡΤΆΡὮΥ ἴο ἴᾶκα 858 ἃῃ Ὠγροίμεϑίβ ὑπαὶ ἴΠ6 δαγῖῃ 
85 ἃ 1016 15 Βρῃ6γΟ 44],32---[ϑὺ 45 γε ἄο ἴῃ {Π6 οδ56 
οὗ τῆς υπίνεγβο---ἂηα δοοαρὶ 411} Π6 σοπο]βἰοη5 ὑπ 
[Ό]]1ονν 18 Ὠγροϊῃοϑβίβ, ομα οὗ νοὶ 15. ὑπαὶ 116 δαυῦῃ 
85 ἔνα ΖΟΠ6Β. 

2. Ῥοβϑιδοπίαβ, ὑμθη, βᾶγ8 ὑπμαῦ Ῥδγιηθηθβ νυγὰβ 
1Π6 οτἱρσίπαϊῖον οὗ ἴῃς αἰνβίοι ἰηἴο ἄνα Ζομθ5,8 μυὺ ὑῃαὺ 
Ῥαστηθηϊάθβ γταργοβοηΐβ ἴῃς ἰουτϊὰ ΖΟη6 8ἃ5 δἰπιοβὲ 
ἄου!]Ἔ6 1ζ5 γθ8] ὑσγθδάϊῃ,: ᾿παϑυηιοἢ ἃ5. Ὁ (8118 θεγομᾶ 

-Ξ 35,200 ; δπὰ ἐππ8 ὑπ6 ὑογγϊα Ζοπθ νου] γϑδοῖὶ ὕο 25" 8' 843" 
(οοιιηοΐηρ 700 δὐδάϊω ἰο [8 ἀθργθ). Τῆιυβ 086 ἀϊ βθσθηοθ Ὀ6- 
ὕψη Αὐϊβύουϊθ δηα Ῥδγιηθηϊθϑ 18 ποῦ στγοαῦ, ἰξ γγ1ἴ ΘΒΒΌΠΩ6 
ὑμδῦ ὑμ6 ἔΟΥΠΊΘΡ Ὁ]8 668 6 ὑτορίοβ αὖ δροιύ 245, ΤῊΘ γϑδάϊηρς 
οὗ {86 πηϑηυδογὶ ρύβ (866 οΥἱΌ108] πούθ οἡ ορροβὲΐβθ ρϑρ6) τη]. 68 
Ῥδυτθηἶ 65 Βα. ὑμαῦὺ μ6 ὑοΥυγϊα ΖΟηΘ 18 ἀου]θ (Π6 Ζοηθ 06- 
ὕνγθθῃ ὕῃθ ὑγοόρὶοβ, Ὀυὺ ἰὺ 18 ᾿ποοῃοθῖνϑ]θ ὑμαῦ ἢθ ἀϊά δΒο. 
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Ο 9ὅ 

5ΤΒΑΒΟ 

ἑκατέρων τῶν τροπικῶν εἰς τὸ ἐκτὸς καὶ πρὸς ταῖς 
εὐκράτοις" ᾿Αριστοτέλη δὲ αὐτὴν καλεῖν τὴν 
μεταξὺ τῶν τροπικῶν, τὰς δὲ μεταξὺ τῶν τροπι- 
κῶν᾽ καὶ τῶν ἀρκτικῶν εὐκράτους. ἀμφοτέροις 
δ᾽ ἐ ἐπιτιμᾷ δικαίως. διακεκαυμένην γὰρ λέγεσθαι 
τὸ ἀοίκητον διὰ καῦμα: τῆς δὲ μεταξὺ τῶν τρο- 
πικῶν πλέον ἢ τὸ ἥμισυ τοῦ πλάτους οὐκ 3 
οἰκήσιμόν ἐστιν ἐκ τῶν ὑπὲρ Αὐγύπτου στοχα- 
ζομένοις Αἰθιόπων, εἴπερ τὸ μὲν ἥμισυ τοῦ παντὸς 
πλάτους ἐστίν, ὃ διαιρεῖ ἐφ᾽ ἑκάτερα ὁ ἰσημερινός. 
τούτου δὲ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς “Συήνης, ἥπερ ἐστὶν 
ὅριον τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ, εἰς Μερόην εἰσὶ 
πεντακισχίλιοι" τὸ δ᾽ ἐνθένδε ἕ ἕως τοῦ τῆς Κιννα- 
μωμοφόρου παραλλήλου, ὅσπερ ἐστὶν ἀρχὴ τῆς 
διακεκαῦὺ νῆς, τρισχίλιοι. τοῦτο μὲν οὖν τὸ 
διάστημα πᾶν ἐστι μετρητόν, πλεῖταί τε γὰρ 
καὶ ὁδεύεται" τὸ δ᾽ ἑξῆς, μέχρι τοῦ ἰσημερινοῦ, 
λόγῳ ὃ δείκνυται κατὰ τὴν ὑπ᾽ ᾿Ερατοσθένους 
γενομένην ἀναμέτρησιν τῆς γῆς, ὅτι ἐστὶ σταδίων 
ὀκτακισχιλίων ὀκτακοσίων: ὃν δὴ λόγον ὄχει 
τὰ μύρια ἑξακισχιλία ὀκτακόσιαΞ πρὸς τὰ 

1 τὰς δὲ μεταξὺ τῶν τροπικῶν, ΟὀδδαῦοΟη ἱπΒΟΡῸΒ ; 8}1} δα ΟΥΒ 
[ΟΠ οσία 

2. οὐκ, ἘρΩδΣῚ ἰηϑογίβ, Ὀδΐογα οἰκήσιμον ; ΟΣ ῖμοσ, Ο. Μά]]ου, 
Ταγάϊθα, ξο]ονίηρ. 

8 ἰσημερινοῦ, λόγῳ δείκνυται, ΟὐΓαΐΒ, ἴοῦ ἰσημερινοῦ λέγω, 
δείκνυται; Οτοεκυγχά, Μεΐμοϊκο, Ταγάϊσοιι, ξο]ονίης ; Ο. ΜΆΠ]]ογ, 
Η. Βοῦζογ, Δρρυον!ηζ. 

4 ἑξακισχίλια ὀκτακόσια, τδιηοῦ, ἴον τρισχίλια ; Μοίΐποκο, 
Ἑογυϊσον, Τάγάϊθα, Ὁ, ΜΊ]11|6ν, [ο]]οννίην. 

126 Μοίεογοϊορίοἶβ 2, ὅ. 
3 Ῥοβοϊἀοηῃίυδβ 1ηδ8]8ὺ8 οὐ ἰακίηρ [ἰὔογα!]ν ὕῃ 9 ατγθοὶς ψογά 

διακεκαυμένην, ““ Βοογοῃοα.᾽ 
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θοῦ ἴῃ ὑσορίςβ δῃὰ ἜὌχίεπαβ ἰηἴο [Π6 ὕνο ᾿εχηρογαῖς 
ΖΟΠ65, 116 Αγίβίου]α αὶ ς8}15 “τουτί ̓  {π6 τερίοῃ 
θεΐνθαη {πὸ ἔγορίοβ, δηα “ειηρογαῖθ ἡ ὑῃ6 ΤΡ ΟἢΒ 
Ρεΐνεθῃ πε ὑγορίοβ δῃα [6 “τοῖς οἶτο θβ. Βαυΐ 
Ῥοβϑιἀοῃΐαβ σθηβαγθ 8 θοῦ] βγβύθῃβ, δπα νυ ἢ 5166, 
ἴον Ὁγ ““Τουτῖα,᾿᾿ 2 ἢδ 54γ8, 15 τηϑᾶηῦ ΟὨΪΥ ἴπ6 τϑρίοῃ 
ὑῃδὺ ἰ5. ἀπ᾿ ΠΠΔΌΙ40]6 οα δοοουπὲ οὗ Ὠοδῦ ; δῃά, οἵ {6 
ΖοηῈ Ρεΐνψεθη {μὰ ὑγορίοβ, τοσα ὑθδῃ ἢ] 185. υπίη- 
ΠΑΡ 4016 1 γα τηᾶῪ ἴᾶ886 ἃ δομῃ͵δοΐατα ὕροὸῃ {6 
ΕΠΠΙορίδη5 ψῆο ᾿ἶνα βουΐϊῃ οὗ Ἐργυρὺῦ.---ἰἢ [Ὁ ΡῈ τας, 
ἢγοῦ, ὑπΠᾶῦ ΘΔ ο ἢ αἰνίδίου οὗ [Π6 τοῦτα Ζομα τηδαθ᾽ ὈῪ 
Π6 δαυδῖον 158 ἢ41 [ῃ6 ψγο]Ὲ Ὀγεδαῖ οὗ πὶ Ζοπα ὃ 
86, Βεοομαϊγυ, ὑμαῦ, οὗ ὑπ15 1, [Ὡς ραγὶ [Πδῦ τϑᾶο 68 
ἴο Μετοῦ ἔγτοτα ϑὅγεπα (ννῃϊς] 15. ἃ ροϊηῦ οὐ ἴῃς μουη- 
ἄδτυ ᾿ἰης οὗ {Π6 βυτησηεν ἰσορὶς 4) ἰ5 ἤνα ἱἐπουβᾶπά 
βίδαϊα 'π Ὀγοδαΐίῃ, δπά ἴμ6 ρᾶγὶ ἴγοηυ Μεγοῦ ἴο ἴῃς 
ΡᾶγΆ}16] οὔ τῃ6 ΟἸμηδιμοη-ργοααοίηρ ΟΟΠΠ ΤΥ, ΟἹ 
ὙγὨ]Οἢ Ρ0418116] {116 ᾿οΥτα ζόης ΡερΊη8, 156 ἴῆγεα ᾿που- 
584 ϑἰδαΐα ἰῃ ὑγεδάϊῃ. Νον ἴθ ψ 016 οὗ ἴΠ 686 ὕνο 
Ραγὶβ οδῃ θὲ τηδαβυγθά, ἴουῦ ὑΠ6Ὺ ἃγὰ ὑγανευβαα ὑοϊῇῃ 
ὈΥ ναῖον δηά "γ ἰδῃᾶ ; μυὺῦ πὲ τϑϑὺ οὗ {Π6 αἰβίδῃςθ, 
ἋΡ ἰο ἐπε εαυδῖογ, 15 βῆονγῃ ὈΥ οδουϊαϊίοη Ὀαβθα 
ὍΡΟΙ ὑΠι6 τηδαϑαυχοιηθηῦ Μοὶ Εγαϊοβίμθμθβ τηδάβ οὗ 
ἴῃς φαγῇ ὃ ἴο μὲ εἰρῃὺ ὑπουβάπα εἰσῃῦ Πυπατ͵θα 5ἰδαϊΐδ. 
ΑΘοοΥα ΡΥ, ἃ5 15 {πΠῸ ταϊίο οὗ ἴῃς βἰχίθ ὑμπουβδπά 
εἰσιιῦ υπάτοά 5ἰδαϊα ἴο ἴΠ6 εἰρῃῦ ὑπουβαπά οἰρῃΐ 

δ ϑύγθο ργοοθϑαβ ο ρῖνο ἃ ἀϑῆῃιίο ϑϑυϊτηδϊο οὗ {6 ᾿ἱπ μα ἱἰθα 
δα πὶ δΟϊ 6 ρογυϊοηβ οὗ ὕ86 ὑογγιἃ ζοῦθ πού οἵ 868 
δαυδίογν. Βαΐῦ, ἴογ ὕπο αἰνίβίοῃ οὗ {10 ζοθθ δουῦῃ οὗ {8 
δαυδΐογν, ἢ οδῃ ΟΠ]Υ ἀββασηθ ὑμδῦ ἃ Β᾽ 1118 οδύϊμηδῦθ ἈΡΡ]168. 
ΒΥ 80 ϑϑβηΐηρ ἢ6 ΓΘΆΘΠ6Β ἃ ΟΟΠΟ] ΒΙΟΩ ἴοσ ὕμθ ἡ} 016 ΖΟΠΒ, 
ἴῃ ὕΠ6 ἔογῃιῃ οὗ 8 γαῦ]ο. 

4 Τῇ πορίῃ δπὰ βουύῃ ὑθπιρθγαύθ Ζοῆθβ Ὠδα 8180 ὕἢ 86 πϑιη8 
οὗ Βυμ 6 Ὁ 8Πη6 ΠΟΥ ΖΟΏΘΒ ; δηα ἤθηοθ ὕῃθ ΒΌΠΊΠΘΙ ὑγορὶα 
8. 8 ποΡίμοτη ὑσορὶο. 5. 252,000 βἰδάϊδ. 

6 ΤῊ αἰδβίϑῃοθ δϑύνοθη ὑῃ8 πουύβϑγῃ ὑγορὶο δπᾶ ὕΠ6 ϑατπδίου. 
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Ξ5ΤΒΑΒΟ 

9 , 3 ’ -“ Ν Ἁ 

ὀκτακισχίλια ὀκτακόσια, τοῦτον ἂν ἔχοι τὸ 
μεταξὺ τῶν τροπικῶν διάστημα πρὸς τὸ τῆς 
διακεκαυμένης πλάτος. κἂν τῶν νεωτέρων δὲ 
ἀναμετρήσεων εἰσάγηται ἡ ἐλαχίστην ποιοῦσα τὴν 
γῆν, οἵαν ὁ Ποσειδώνιος ἐγκρίνει περὶ ὀκτωκαίδεκα 
μυριάδας οὖσαν, περὶ ἥμισύ που ἀποφαίνει τὴν 
διακεκαυμένην τῆς μεταξὺ τῶν τροπικῶν, ἢ μικρῷ 
τοῦ ἡμίσους μείζονα: ἴσην δὲ καὶ τὴν αὐτὴν 
οὐδαμῶς. τοῖς τε ἀρκτικοῖς, οὔτε παρὰ πᾶσιν 
οὖσιν, οὔτε τοῖς αὐτοῖς πανταχοῦ, τίς ἂν διορίζοι 
τὰς εὐκράτους, αἵπερ εἰσὶν ἀμετάπτωτοι; τὸ μὲν 
οὖν μὴ παρὰ πᾶσιν εἶναι τοὺς ἀρκτικούς, οὐδὲν 
ἂν εἴη πρὸς τὸν ἔλεγχον' δεῖ γὰρ παρὰ τοῖς τὴν 
εὔκρατον οἰκοῦσιν εἶναι πᾶσι, πρὸς οὕσπερ καὶ 
λέγεται μόνους εὔκρατος. τὸ δὲ μὴ πανταχοῦ 
τὸν αὐτὸν τρόπον, ἀλλὰ μεταπίπτειν, καλῶς 
εἴληπται. 

8. Αὐτὸς δὲ διαιρῶν εἰς τὰς ζώνας, πέντε μέν 
φησιν εἶναι χρησίμους πρὸς τὰ οὐράνια. τούτων 
δὲ περισκίους δύο τὰς ὑπὸ τοῖς πόλοις μέχρι τῶν 
ἐχόντων τοὺς τροπικοὺς ἀρκτικούς, ἑτεροσκίους δὲ 

1 Τηῃδῦ ἰ5, 16,800 : 8,800 :: 38,600 : 17,600. ΤΏΘ γαὐϊο 15 
2] :11], δηὰ 6 Ὀγθδαύῃ οὗ ὕπ6 ὑογγὶα ζοῆὸ 17,600 εἰδάϊα 
(ϑοπιρατο 2. 1. 18). 

ἢς αΥ̓θθκβ ἴῃ ρθηοῦδὶ πβϑα ὑῃ6 ὕθσιῃ “" διοῦϊο οἱ γοὶθ᾽᾽ οὗ ἃ 
οϑ]οϑύϊαὶ αἶγοὶθ, δπα ποῦ οὗ ἃ ὑθγγθϑύγδὶ οἶγοὺὶθ 8ἃ8 νγὸ ἋὯὁ ἰο- 
ἄαγ. Ουγ ἀτοῦϊο οἶτοῖθ ἰ6 ἢχϑᾷ ; ὑμοῖγβ ναγίϑᾷ δοοΟΟΓΡαΪηρ; 
ἴο ὕμθ βίδῃπαροϊηῦ οὗ ὑἢ6 ΟΌΒΟΣνοσ, Τὶς ϑιούϊο οἰ γοὶθ υγαβ 
ἄγῃ οα ὑΠ6 οΘ]θδῦϊα] Βρῇθγθ Ῥᾶγ8}]681 ὑο ὑπ6 ϑαιδίου δῃᾶ 
ὑδηρσοηῦ ὕο ὕΠ6 οΟΒΟυ ουΒ Ὠογίζοη, 8ηα 1 ὑμογοΐογθ βαραγδαίθα 
ὕΠ6 οἰγουΉΡΟΪδν βύδγβ ὕΠπδῦ ΓΘ δίῖνγαυ8 δῦονθ ὕ}:6 ὨουΪΖοη ἔγοϊω 
ὑΠ6 δύαγβ ὑμδῦ γἰβθ δῃᾷ βοὺ σι γοθρϑοῦ ἴο 58 Βουίζου. δ΄ ποα 
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υπάτγοα 5ἴΔα]4, Ξο ψου]α ΡῈ ὑΠ6 ταῦϊο οὐ [ῃς ἀϊβδῖδπος 
ρεΐψνεεη ὑπε ὕνο ἔγορίοβ ἴο {Π6 Ὀγεδαάτῃ οὗ ἴδε ἰουτὶα 
Ζοηα.: Αμπὰά 1, οὗ ἴΠ6 τόσ γτϑοθηῦ τηϑαβυγοιηθηΐβ οὗ 
16 φαγί, 6 ομα ψ οὶ τα]κ65 ὑπ6 θαυ 5ηλδ]] οὗ ἴῃ 
αἰγουχηΐεγεησς θὲ ἰηἰγοάποεδα---Ἰ τηθδὴ ἐμαὶ οὗ Ῥοβεὶ- 
ἀοῃΐτ8, Ῥῆο δϑυϊπιαΐθϑ 105 ΟἰΓουσ ἔδυ ποα αὖ ἀρουὺῦΐ Οὴ6 
Βυπαάγεοα δηα εἰσιν ὑπουβαπα 5ἴδαϊ.---[ἢ}5 τηθαϑαχα- 
τηδηΐ, 1 δᾶγ, γεπάθυβ 6 Ὀγεδάςῃ οὗ ἴῃς τογϊα Ζοης 
βοηθῇ ετα δρουΐ Π4]}7 ἴῃς βρᾶος θεΐνγεεη ἴῃς ὑτορίςοϑ, 
ΟΥ̓ 5110 }}0ΠΥ τόσα ἴπδη ΠΑ], θαῦ ἴῃ πὸ ψῖβε δαυλὶ] ἴο, ΟΥ 
16 5ᾶ17ὴη6 85, ὑῃαῦ βρᾶοθ. Αμά δρϑδΐῃ, Ροβϑι ἀοηΐτβ 8515 
ἢον οπα οου]α ἀδἰετταίπα ἴῃς Ἰἰμϊ 5 οὗὁἩ ἴῃς ᾿ειηροταῖα 
ΖΟΏΘ65, ΜΉΘ 816 ΠΟΏ-ν ΙΔ 016, ΟΥ̓͂ πηοᾶπ5 οὗ {ἢς 
“ἐ ἀγοῖϊο οἰτο 65, ψ ὨΊΟἢ ἀγα ποῦ ο. ν δῖ} }]6 διηοὴρ 8]] 
ΘΠ ΠΟΥ ἴἢδ βδῆχα δνευνῆεσαε. Νον ἴῃς ἔδοῦ {Πδῖ 
[6 “τοῦς οἰγοΐθβ᾿᾿ ι΄6 ῃοΐ ν]β}]6 ἴο 4}} οου]ᾶ Ὀς οὗ 
ΠΟ δἰα ἴο ἷβ τοδαϊαϊίοη οὗ Ασιϑίοι!θ, θδοδυβα {π6 
“ ἃγοῦϊο οἰτο]αβ᾽᾿᾿ τηυβῦ ΡῈ ν]βῖ 16 ἴο 41} ψῇῆο ᾿νε ἴῃ 
1Π6 τειηροταῖα Ζοηθ, νυ τ ταΐδγεποα ἴο ψοτὰ 8]0}6 
1Π6 ὕδυτη “ ἰειηρεγαῖθ "" 15 ἱπ ἔμοῦ υβοθᾶ. Βαΐ ἢἰἷ5 ροϊηΐ 
μαὺ ἴΠ6 ““ἀγοῦϊςο οἰγο θ᾿ ἀγα ποῖ δνϑυυν θα ν᾽ 510]6 
ἴῃ {Π6 βᾶιηθ ψᾶγν, θυ ἃγ6 βυρἼθοῦ ἴο ναγίαἰοηβ, ᾿88 
θδθῃ ψγ}6}} {δ κ6η.3 

9. θη Ῥοβεϊἀοηΐι8 Πἰμαβοὶ αἰνία65 ἢΠ6 δαυὶῃ 
ἰηΐο 6 Ζοπαβ,8 ἢ6 ϑᾶὰγ5 ὑῃμαῖ ἤἥνεα οὗὨ ὑπϑῖὰ γε υδεία] 
ψῦ ταΐδγεποα ἴο Π6 οο] θϑῦδὶ ρῃμθηοσαθῃᾶ ; οὗ {με 86 
ἤνε, ὑνο---ἰἤοβα ὑμαῦ Ἰ᾿ΐα θδεηθαῖῃ 6 ρο]65 δπᾶ 
εχίεπα ἴο ὑΠ6 τϑρίοῃβ ἐπαῦ πᾶνε ὅμε ὑγορίοβ 88 δγοίϊς 

ὕη6 αἰυἰπα6 οὗ ὑμ6 οο]θβύϊαὶ Ρ0]6 18 δἰνγαυβ ὕμ6 βδιηθ 88 [ἢ 6 
Ἰαυϊύυιθ οὗ ὑπ6 οὔβουύνοσ, ὑῇθ ἀγοῦϊο οἱγοΐθα νου Ὀδοοῖμθ ΖΟΙῸ 
ἴοῦ ἴτῃ δῦ (δ ϑαυδίογ ; δ8ηά, δρδίη, ἢ6 γγου]ᾶ ἤᾶνα ἢο δγοῦϊα 
οἴγοὶθβ 1 βἰαϊοηοθα βου οὗ 06 δαυδίογ, ΟΣ ψου]α ἢθ6 ἢδνο 
ΔΏΥ δηΐδγοῦϊο οἷγοὶθθ 1ξ βύδυϊοηθα που οἵ {Π0 ϑαυδίου. 
δύχαθο ἰηδϑίβίβ ὑμδῦ ὑμ6 Ὀουπάδγϊθα οὗ ὑῃθ ὑθιηρογαῦθ Ζόῃθβϑ 
5141} μ6 χϑά, ποὺ νᾶχίδθῖδ. 8 βονθῃ. 
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τὰς ἐφεξῆς ταύταις δύο μέχρι τῶν. ὑπὸ τοῖς 
τροπικοῖς οἰκούντων, ἀμφίσκιον δὲ τὴν μεταξὺ 
τῶν τροπικῶν. πρὸς δὲ τὰ ἀνθρώπεια ταύτας τε 
καὶ δύο ἄλλας στενὰς τὰς ὑπὸ τοῖς τροπικοῖς, 

3 Ψ ’ Ἁ ὰ [4 ᾿ καθ᾽ ἃς ἥμισύ, πως μηνὸς κατὰ κορυφήν ἐστιν 
ὁ ἥλιος, δίχα διαιρουμένας ὑπὸ τῶν τροπικῶν. 
ἔχειν γάρ τι ἴδιον τὰς ζώνας ταύτας, αὐχμηράς τε 
390 3 ’ ς ’ ν 23 )» Ἁ ἰδίως καὶ ἀμμώδεις ὑπαρχούσας καὶ ἀφόρους πλὴν 
σιλφίου καὶ πυρωδῶν τινων καρπῶν συγκεκαυ- 

“ φ Ν Ἁ 4 ᾽ὔ, σ Ἁ ’ μένων. ὄρη γὰρ μὴ εἶναι πλησίον, ὥστε τὰ νέφη 
προσπίπτοντα ὄμβρους ποιεῖν, μηδὲ δὴ ποταμοῖς 
διαρρεῖσθαι. διόπερ οὐλότριχας καὶ οὐλόκερως 
καὶ προχείλους καὶ πλατύρρινας γεννᾶσθαι" τὰ 
γὰρ ἄκρα αὐτῶν συστρέφεσθαι" καὶ τοὺς ἰχθυο- 
φάγους δὲ κατὰ ταύτας τὰς ζώνας οἰκεῖν. ὅτι 

ΛΝ, ΝΜ .ὉΝ ζω] ᾿ 7 ΄ 

δὲ ταῦτ᾽ ἴδια τῶν ζωνῶν Τούτων δηλοῦν φησι 

τὸ τοὺς νοτιωτέρους αὐτῶν ἔχειν τὸ περιέχον 
εὐκρατότερον καὶ τὴν γῆν καρπιμωτέραν καὶ 
εὐυδροτέραν. 

ΠῚ 

1. Πολύβιος δὲ ποιεῖ ζώνας ἕξ' δύο μὲν τὰς τοῖς 
3 ΄ἊὉ ς Α ὃ ’ὔ ὃ ν 4 ἀρκτικοῖς ὑποπιπτούσας, δύο δὲ τὰς μεταξὺ 

τούτων τε καὶ τῶν τροπικῶν, καὶ δύο τὰς μεταξὺ 

1 Τῃδῦ ἰ8, ὑπ ἔγί ρίἃ ζοπθβ, σἤθσθ [Π6 βΒῃδαονγβ ἀθβουῖθθ ΔῈ 
ΟΡ] ἴῃ {Π6 Βυ χη 6 Υ-Ὁ]Π16. 

25 Τῆαῦ 8, 009 ἰοιηροσζαῦθ Ζοῆθδ, ψιθγ ὑἢθ βῃδαάονβ ἃ.6 
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αἶγο]65---ᾶτε “ ρεγβοίδη 1 ̓̓; δῃά ἴῃς ἔνο ὑπαὺ οοπηα 
ποχῦ δηα δχίεπα ἴο {Π6 ρθορὶε ψῇο ᾿νε θεηδαῖῃ {πα 
ὑγορίοβ δ “" πΠεϊεγοβοίδῃ 2; δηὰ [ῃ6 Ζοῆθ Ὀεΐνεεῃ 
Π8 ὑγορίοβ, ““ διμρ ιβοίδη 8. Βιαΐ ἔῸΓ ρυγροβαβ οὗ 
ἢυτηδη ἰηΐεγαϑῦ ποτα ἅ7γ6, ἴῃ δααϊτ!οη ἴο {πΠ656 ἔνα 
ΖΟΏ65, ὕψνο οΟἴΠΕΥ ΠΑΡΌΝ ΟἿΘ5 ἰδαῖ 116 θαηρθαῦ [6 
᾿πορὶο5 8πα δὲ αἰνι δα ἰπῖο ὕννο ρᾶγὶβ Ὀν με ἱγορίοβ ; 
ἴμεβε πᾶνε π6ὸ ϑὺῃ αἰγθοῦΥ ονεσθοδα ἔοῦ δρουΐ 
Π41} ἃ τηοῃῦῃ δδοὴ γεᾶσ. ΤὭΏδβα ὕνγο ΖΟμ 68, 6 8808, 
μάνα ἃ οογίδίπ ρϑου]ατγῦν, ἴῃ ὑμὰῦ Π6Υ ἃτα ρϑγομεα 
ἴῃ ὑΠ6 Ἰἴεγὰ] βεηβε οὗ {ῃη6 ψοτγά, ἃ΄Ὲ β8 Παγ, 8ηα ρτο- 
ἄϊιος ποίησ ἐχοαρὺ δ] ρϊυσα ἀπ βοὴ ρυπροηΐ 
ἔγυϊϊε ῃμαῦ ἂῖαὲα ψπετθα Ὀγ {Π6 Ποαῦ; ἴου ἴπῃοβα 
ΓΕΡΊΟΩΒ ἢᾶνα ἴῃ ὑπαὶ ποσοῦ ὨΟΟα πὸ τηουηΐαϊῃβ 
δραϊηδῦ ψΏΘἢ ὑΠ6 ο]οὰαβ τὰν Ὀγθὰκ δῃα ρῥγοάποθ 
Ταὶπ, ΠΟΥ ἱπα θα ἂῇὰ ὕῆθυ οουγϑεα ὈΥ γἵνοῦϑ ; 8ΔΠ6 ἴῸΓ 
[Π15 τβάβοὴ 6 ργοάμπος ογθαΐασεβ ψ ἢ ΨΟΟΙΪΥ Πδίγ, 
οὕ] α ἤοτπβ, ρυοϊσυαΐηρ 1105, ἀπά ἢδὺῦ πόδα (ον 
ὉΠ 6 ῖγ Ἔχ γε 165 ἃτὰ οοηϊογίοα Ὀγ ἴῃς 641) ; ἃπα {16 
““ β58}:-Θαἴξιβ "" 480 ᾿νε ἴῃ ὕμεβθ Ζοῆθθ. οβει ἀοηΐαβ 
ΒΆΥ5 ἰῷ 15. οἰθαγ ἰῃδὺ {π6586 [ϊηρ8 ἅτε ρθου δ ἴο Πο5868 
ΖΟΠ65 ἔγοτα ὑπ6 ἔδοῦ ὑπαὶ {1 Ῥβορὶα ψῇῆο Ἰ᾿ΐνε ἔδυ 6 . 
βου ὑπᾶῃ ὑποὺ ἀὸ πᾶνε ἃ το γ6 ἴθιηρογαΐθ αἴτηοβ- 
ΡὮΘΥΘ, 8Ππα 450 ἃ τόσα ἔγοὉ], Δηα ἃ δε τεγ-ναΐοσγεα, 
σΟΌΥΥΥ. 

ΙΠ 

1. ΡΟ Βι08 ΤηΔ 65 5]Χχ ΖΟῃ 65 : νγο ὑῃδῖ (]] δ δίῃ 
16 ἀγοῖϊα οἰγοϊθβ, ὕνο Ὀθούῦναθη }16 ἀγοῖϊο οἶτοὶθθ δηάᾶ 
ἴῃς ἵτορίοβ, ἃπα ἔνο βμεΐνβθη [ῃ6 ἱτγορίοβ δηᾶ {δε 

ὑτόσῃ ἴῃ ΟΡροβιὶύθ αἰγϑούϊουϑ δῦ ποοη ; ὕμ6 βῃδάου ἴῃ ὕῃ6 
ΠΟΡΟΏΘΙΏ ΖΟΠΘ ἔ8]][}πρ πον δῃα ἴῃ {8 βου ΠΟΤῈ ζ8]}1πρ' Βου ἢ. 

8 Τ δῦ 15, ὕη68 Ὁογτα Ζοηθ, θσο ὑῃ6 βῃδαονυν ἴου 8ΔὴΥ ροϊηῦ 
δῦ ποοῦ ἰβ ποῦίἢ ρᾶγύ οὗ ὑῃ9 γϑᾶγ δῃὰ βουΐῃ ρατγῦ οὗ ὕμ6 γϑδγ. 
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τούτων καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ. ἡ μὲν οὖν εἰς πέντε 
διαίρεσις δοκεῖ μοι καὶ φυσικῶς ἅμα καὶ γεωγρα- 

φικῶς εἰρῆσθαι. φυσικῶς μέν, ὅτι καὶ πρὸς τὰ 
οὐράνια καὶ πρὸς τὴν τοῦ περιέχοντος κρᾶσιν' 

πρὸς μὲν τὰ οὐράνια, ὅτι τοῖς περισκίοις καὶ τοῖς 
ἑτεροσκίοις καὶ τοῖς ἀμφισκίοις, οὕτως ἂν ἄριστα 
διοριζομένοις, συνδιορίζεται καὶ τὰ περὶ τὴν θέαν 
τῶν ἄστρων, ὁλοσχερεῖ τινι μερισμῷ λαμβάνοντα 

τὴν ἐξάλλαξιν' πρὸς δὲ τὴν τοῦ περιέχοντος 

κρᾶσιν, ὅτι τῆς τούτου κράσεως πρὸς τὸν ἥλιον 
κρινομένης διαφοραὶ τρεῖς εἰσιν αἱ γενικώταται 
καὶ συντείνουσαι“ πρός τε τὰςΣ τῶν ξῴων καὶ 
φυτῶν συστάσεις καὶ τῶν ἄλλων ἡμισυστάσεις 3 
τῶν ὑπὸ τῷ ἀέρι καὶ ἐν αὐτῷ ἐκείνῳ, ὑπερβολὴ 

θάλπους καὶ ἔλλειψις καὶ μεσότης. αὕτη δὲ τῷ 

εἰς τὰς ζώνας μερισμῷ λαμβάνει τὴν οἰκείαν 
διάκρισιν: αἵ τε γὰρ κατεψυγμέναι δύο τὴν 
ἔλλεεψιν τοῦ θάλπους ὑπαγορεύουσιν, εἰς μίαν 
τοῦ περιέχοντος φύσιν συναγόμεναε, αἵ τε εὔκρατοι 

παραπλησίως εἰς μίαν τὴν μεσότητα ἄγονται, εἰς 

δὲ τὴν λοιπὴν ἡ λοιπὴ μία καὶ διακεκαυμένη. 

ὅτι δὲ καὶ γεωγραφικός ἐστιν ὁ μερισμός, δῆλον. 

1 καὶ τοῖς ἑτεροσκίοις, Οτοβίτυγα ἰπβογύβ, δέου περισκίοιϑ ; 
Μοίποιο, Εογθῖρον, Ταγάϊθα, ἢο] ον ίηρ ; αοββοη, Κυϑιηθσ, 
Ο. Μἅμογ, ἀρργονίηρ, Ὀαῦ πού ᾿ηβογύϊης. 

3 ἡμισυστάσεις, Μδανὶρ, ἴοΥ ἡμισυσταλεῖς; Α. γορθὶ, 
διογγθυῦ, δρργονίησ. 
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δαυδῖογ. Ηονενεῦ, ἴῃ6 αἰϊνίϑίοη ἱπΐο ἔνε ΖΟΠ6Β 
566 115 ἴο Τη6 ἴο Ὀ6 ἰῃ ΠδιτΟὴΥ Ὑἱ ἢ ΡΠ γδῖοθ 85 ψ6]] 
85 σΕεορτδρῆν ; ψ ἢ ργδίοβ, ἰη ταϊαύοη θοῦ ἴο ὑπε 
οο] δ ϑυϊαὶ ρῃβθπουηθπα δπα ἴο {πε ἰδπηρογαΐαγα οὗ {Π6 
αἰταοβρθεῖα ; ἰη γα]αύίοη ἴο ὑμ6 ςοο]βιϊαὶ ρῃεποχηθηᾶ, 
Ῥεοδυβθ, ΟΥ̓ πηδδῃ8 οὗ ἴῃ6 ““ρεγίβοίϊδῃη " ἃἂπα [6 
““ Ἠο᾿ογοβοίδη " δῃα [ἢ ““ διηρῇῃϊβοίδη ᾿᾿ 1 τερίοῃβ ([}6 
βεβὺ νγᾶὺ ἴο ἀεδϊεσυιίπα [6 ΖΟΠ65), [πΠ6 ἀρρδᾶσγϑδησα οὗ 
1ῃς6 σομβιο]]αϊίοηβ ἴο οὐν β'ρῃϊ 15 αὖ ἴῃ 6 βᾶσγηθ {{πὶὴ6 
αἀεϊευτηϊηθᾶ ; ἔογ ἴμυβ, ὈὉῪ ἃ Κἰπᾶ οὗ τουρῃ-ου 6 
αἰνίϑίοπ,2 ἴ[ῃ6 οομϑίθ]αύϊοηβ γεοοῖνα ὑμεὶῦ ΡὈΓΌΡΕΓ 
νυ 005 ; 84 ἴῃ τϑ]δύϊοῃ ἴο {π6 τεπιρογαΐατα οὗ [ἢ 8 
δἰσιοβρῆσγα, θθοδυβα ἴΠ6 ζειηρεγαΐασε οὗ {Π6 δἰἴτχηο- 
ΒΡθγα, θεΐηρ Ἰυαρεά. ψ ἢ ταΐεσεμοα ἴο ἴἢς β0}, 15 
Βυθ)]εοῦ ἴο ἴθγεα ν ῚῪ ὑγτοδα αΣδυθῃο68--- ΠΑΙΊΘΙΥ, 
Θχοθθα οὗ ἢιοαῖ, ἰδοὸῖκ οὗ ἢραῖ, δῃα τηοάεγαῖα ἢδαϑδῖ, 
ψ ΒΙοἢ Πᾶνα ἃ βίγσοηρ Ὀδδυηρ οἡ ἴῃ οΥρϑηϊβαϊοηβ οὗ 
Δηΐμη815 Δηα ρ]δηῦδ, δπα {Π6 βϑην-οὐρϑη βδιοηβ ὃ οὗ 
δνεσυι ίηρ οἶδα Ρεμοδῖῃ [ἢῈ δἱγ οὐ ἰῃ [Π6 δἷν 1156]} 
Απᾶ ἴδε τεηρογαῖασε οὗ ἴῃς δίμμοθρῃοσα γαοοῖνεβ ἰΐβ 
ΡτοροΥ ἀεζεττηϊῃδίΐοη ὈΥ {8 αἰνδίοι οὗὁ ἴμ6 δαγῖἢ 
ἰηῖο ἔνα ΖΟΠΘΒ: ἔογῦ ὑπῸ ἔνο ἔτρια Ζοῆθβ ᾿πρ]γ ἴῃ 6 
ΔΌΒΘηςος οὗ μοαῖ, ἀρυθείηρ ἴῃ [Π6 ροββεββίοῃ οὗ οὴβ 
ομαγδοιοσίϑοῖς ᾿οτηροσζδαῖυγε ; 8δηα ἴῃ Π1Κ6 τλῆ θν [Π6 
ὕτνο ἰδιηροσαῖθ ΖΟη65 ἄρταδα ἴῃ οη6 [ετηρετγαΐυγα, ὑΠᾶῖ 
οἵ πηοάεγαΐϊα ποαῦ; ψ 16 6 ομθ τοιηδίηΐηρ ἰ5 
οοῃδίϑιθηῦ ἴῃ Πανίηρ ἴΠ6 τοπηδίἰηρ οΠαγδοϊου ϑιϊο, ἴῃ 
ὑπαὺ 10 ἰβ ὁη6 ἃπα ἴουτα ἴῃ ἰοιηρεγαῖασθ. Αμπα ἰΐ ἰ5 
ΟΙθαν ὑμαὺ 115 αἰν βίοι 18 ἰπ Παυηοην ψ ἢ βΕΟρΡΥΎΔΡὮΥ. 

1 Κθ6 2, 2, 8, δη4 Τοοὐηούοδ. 
3 δύχδθο, {πὸ Ῥγύμαρογδβ, μ88 ἴῃ τηϊηα οϑ]θβύϊδὶ 2068 ΟΟΥ- 

τοβροπάϊηρ ὕο διῖ8 ὑδσγθβύσίϑὶ Ζοῆθθ. ΤῊΘ ἔοσιηον ψου]Ἱα ποῦ 
Ὀ6 80 δοουγαῦθ ἃ8 ὑπμ6 Ἰδύϊζερ, Ὀαῦ ὑμον ψοιυ]Ἱὰ δῇογα 8. οοῃ- 
ἰούθηῦ Ὀδβὶ5 [Ὁ Δϑύσοποιηΐοδὶ οὐϑογυνδίϊοη. 

8 ΑιΘΘαβ, ἴου Θχϑῃρῖθ. 
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ζητεῖ γὰρ ἡ γεωγραφία τῇ ἑτέρᾳ: τῶν εὐκράτων 
ἀφορίσαι τὸ οἰκούμενον ὑφ᾽ ἡμῶν τμῆμα' πρὸς 
δύσει μὲν οὖν καὶ ἀνατολῇ θάλαττά ἐστιν ἡ περα- 

[ο Ἁ Ἁ ’ ’ « 3 3 « 

τοῦσα, πρὸς δὲ τὰ νότια καὶ τὰ βόρεια ὁ ἀήρ, ὁ 
Ν ΜΝ Ἅ “ ς 

μὲν μέσος εὔκρατος ὧν καὶ φυτοῖς καὶ ξῴοις, ὁ 
δ᾽ ἐφ᾽ ἑκάτερα δύσκρατος ὑπερβολῇ καὶ ἐλλείψει 

ἴω ᾽ 2 - Ἁ ’ἤ τοῦ θάλπους. εἰς δὲ τὰς τρεῖς διαφορὰς ταύτας 
40. , κ᾿ 43 ᾽ ’ὕ Ὁ ἐδέησε τῆς εἰς πέντε ζώνας διαιρέσεως. τῷ γὰρ 
ἰσημερινῷ τμηθεῖσα δίχα ἡ σφαῖρα τῆς γῆς εἴς τε 
τὸ βόρειον ἡμισφαίριον, ἐν ᾧ ἡμεῖς ἐσμεν, καὶ τὸ 
νότιον, ὑπέγραψε τὰς τρεῖς διαφοράς: τὰ μὲν 
γὰρ πρὸς τῷ ἰσημερινῷ καὶ τῇ διακεκαυμένῃ ζώνῃ 
διὰ καῦμα ἀοίκητά ἐστι, τὰ δὲ πρὸς τῷ πόλῳ διὰ 
ψῦχος, τὰ δὲ μέσα τὰ εὔκρατα καὶ τὰ οἰκήσιμα. 
ὃ δὲ τὰς ὑπὸ τοῖς τροπικοῖς προστιθεὶς οὐκ ἀνὰ 
λόγον ταῖς πέντε ταύτας 5 προστίθησιν, οὐδ᾽ ὁμοίᾳ 
κεχρημένος διαφορᾷ, ἀλλ᾽ ὡς ἂν εἰ καὶ ταῖς 
ἐθνικαῖς διαφοραῖς ἀπέφαινε ζώνας, ἄλλην μὲν 
τὴν Αἰθιοπικήν, ἄλλην δὲ τὴν Σκυθικὴν καὶ 
Κελτικήν, τρίτην δὲ τὴν ἀνὰ μέσον. 

2, Ὁ δὲ Πολύβιος τοῦτο μὲν οὐκ εὖ, τὸ ποιεῖν 
’ - 3 -“ ’’ 

τινας ζώνας τοῖς ἀρκτικοῖς διοριζομένας, δύο μὲν 
τὰς ὑποπιπτούσας αὐτοῖς, δύο δὲ τὰς μεταξὺ 
τούτων καὶ τῶν τροπικῶν' εἴρηται γὰρ ὅτι τοῖς 
μεταπίπτουσι σημείοις οὐχ ὁριστέον τὰ ἀμε- 
τάπτωτα. οὐδὲ τοῖς τροπικοῖς δὲ τῆς διακεκαυ- 

1 γῇ ἑτέρᾳ, Μαᾶνὶμ, ἴογ τῆς ἑτέρας. 
3 ταύτας, Οογδαΐδ, ἴογ ταύταις ; ΜοΙΏΘΙΚΘ [0] ον. 
ὃ κεχρημένος, ΟΟΥ̓ΔΪΒ, ἴοΓΥ κεχρημένας. 
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ΕῸΥ ϑαΟΡΥΔΡΏΥ 566 Κ8 ἴο ἀδῆπε ὈΥ Ὀουπάδτίθβ ὑπμδῖ 
βϑοϊίοῃ οὗ ἴΠ6 δαυΐῃ ψ ΒΟ ἢ γγὰ ἱπῃδΌ1ῦ ὈΥ τρϑδῃ5 οὗ [ῃς 
οῃ6 οὗ {Π6 ὕνο [ειηρϑζαΐθ Ζοθθβ. Νον οἢ πε νγοϑὺ 
8Δηα οἡ πε οδαϑὺ ἰὑ 15 πε 864 ὑπαὶ ἤχος 15 [ἰχϊΐ5, θυΐ 
οἢ ὅδ βου νῃ δπα {πῸ που {π6 παῖυτο οὗ [ες δἱζ ; [ἴὉΓ 
ὑπ αἱἷῦ ὑπμαῦ ἰβ θεῦΐννβθ ὑῃ6β6 ᾿Ἰτηϊῦς 15. ν 6]1-[οαρογεα 
βοΐ ἔογ ρ]δηΐθ Δα ἴο Ὁ διηΐτηδ]5, τ ἢ116 ὑπὸ δἷγ οὴ οὶ ἢ 
51465 οὗὁἨ ὕπθϑα Ἰἰγηϊ8 18 Παυϑἢ-οιαρογεῦ, θθοδυβθα οὗ 
ἜΧΟΘ55 Οὗ ῃθδῦ οὐ ἰδοῖκ οὗ ἤεαῖ. [Ὁ νὰβ ΘΟ ϑθασΎ ἴο 
αἰνιάθ ὑπ6 δαγῖῃ ἰηΐο ἔνε Ζοῆθβ οουΓϑροπαϊηρ ἴο 
ἴπ68ε ἴμγεα αἰ δγθηοαβ οὗ τοιηρογαΐυσα ; ἱπα θεά, ἢ 6 
ουὐῦηρ οὗ {πε βρῆεγα οἵ {μ6 δαυῦΐῃ Ὀγ ἴδ ἐαυδῖον ἰηἴο 
ὕνο Βδιίϑρηεγαβ, [6 πουΐποση Ποιίβρηθτα 'π ΒΟ 
ψ6 ᾿ἴνα, δηα ὑπε βου μετ ΠΟΙ βρῆοσα, ϑυσρεβῖεα [ῃ6 
ἴμγες αἰβδγεποθθ οὗ τειηροζαῖασα. ΕῸΥ 6 ΤΕρΊΟἢΒ 
οη ἴδε δαυδῖον δηᾶ ἴῃ {πε Του Ζοηα ἃῇα πῃ δθ1ῦ- 
8016 θεοδαβα οὗ ἴπ6 Πεδαῖ, δῃά ἔμοβα πϑᾶῦ [Π6 Ρο0]6 ἃΓῈ 
ὉΠ ΠΑ 4016 Ὀδοδυθα οὗ ὑπΠ6 οο]α ; Ὀυὺ 1 5. τῆς 
ἰηϊοστηθαϊαῖα γαρίοηβ ὑμαῦ ἃ ψ6]]-ἰοη ρου δηᾶ 
᾿πμαθζα0]6. Βυῦ ψ δ ἢ6 δαἀβ8 ἴῃ6 ὕψο ΖΟΠ65 
Ὀαοηθδί {116 ὑτορίςοβ, Ροβοϊἀοηΐαβ 4065. ποῦ ἔΌ]Π1ονν ἴΠ6 
ΔΏΔΙΟΡῪ οὗὨ {Π6 ἢνε ΖΟῃ65, ΠΟΙ γεὺ 4068 [)16 ΘἸΩΡΙΟΥ ἃ 
|κὸ οὐϊαυίοη ; Ὀαῦ 6 νγὰ8 Δρρδύθῃ!]Υ γαρυ  βθ τ ηρ’ 
ΖΟΏ68 ὈΥ ἴπΠ6 εὐϊηῖο8] οὐ δοσῖδ 4180, ἕῸΣ 6 64115 ὁὴη6 οὗ 
ἴμεια ὕμ6 “ ἘΠΗϊορὶς Ζοηθ,᾽ δηοῦμεν ὑπμ6 “ δογίίοο- 
(ες σοηθ,᾽ δηᾶ 4 τπϊγα {π6 “ ἱηϊουτηδαϊαἴα Ζοηθ." 

2. Ῥο]γ ὴὰ8. 15 ποῦ τἱρῇῦ ἴῃ ὑΠ15, μδιη θῖν, ἴῃ ὑπαΐ ἢδ 
αἀεἤποθ βοιὴβ οὗ [158 Ζοῇθβ ΟΥ̓ τηϑδὴϑ οὗ [6 γος 
αἶγο]οβ : ἔνο ὑδμαὺ [411] ἀμ θὺ ὕμ 6 ἀγοῦϊς οἶτοθβ ὑμοια- 
Β6ῖνθϑ, 8πα ὕνο ρεΐψεθ, {ῃς6 διοίϊες οἶγοὶθθ δπα τῇς 
ἈΤΟΡΙοΒ ; ἔῸΥ, 88 1 ᾶνϑ ΔΙγβδαγ 5814, ποῃ-νγδ}0}65 τηπδὺ 
ποῖ μὲ ἀεδῇπαα ὈΥ ροϊπῖβ ὑπαΐ ἃγε νυ ]6.1 μπᾶ νβε 
τηυϑὺ 4150 ποῦ διήρίου {Π6 ὑγορῖςβ 885 θουπμᾶδυίαβ οὗ {116 

1 66 ρᾶρβ 8θὅ, δηὰ ξοοίηοία 2. 

371 
ΒΒ. ᾿ 



5ΤΗΑΒΟ 

“ Ἁ 
μένης ὅροις χρηστέον' καὶ γὰρ τοῦτ᾽ εἴρηται. τὴν 
διακεκαυμένην μέντοι δίχα διαιρῶν πρὸς οὐ φαύλην 
ἐπίνοιαν φαίνεται κεκινημένος, πρὸς ἣν καὶ ὅλην 
δίχα διαιροῦμεν εὐφυῶς τὴν γῆν εἴς τε τὸ βόρειον 
ἡμισφαίριον καὶ τὸ νότιον τῷ ἰσημερινῷ: δῆλον 
γὰρ ὅτι, εἰ διαιρεῖται κατὰ ταύτην τὴν τομὴν 
καὶ ἡ διακεκαυμένη, καὶ ποιεῖ τινα ἐπιτηδειότητα 
[2 Ἁ ν ς ’ ς ’ 3 [4 ὥστε καὶ τὸ ἡμισφαίριον ἑκάτερον ἐξ ὅλων συνε- 
τάχθαι τριῶν ξωνῶν ὁμοιοειδῶν τῶν ἐν θατέρῳ. 
Ξ ὲ 4 ’ . δέ ᾿ ν 3 ὃ , ἡ μὲν οὖν τοιαύτη τομὴ δέχεται τὴν εἰς δξ ζώνας 
διαίρεσιν, ἡ δ᾽ ἑτέρα οὐ πάνυ. εἰ γοῦν τῷ διὰ τῶν 

’ ᾽ , “ 3 2 πόλων δίχα τέμνοις τὴν γῆν, οὐκ ἂν εἰκότως 
ἑκάτερον τῶν ἡμισφαιρίων, τό τε ἑσπέριον καὶ τὸ 
3 ᾽ὔ ϑ ’ [τὰ 3 λὰ ς 3 

ἀνατολικόν, τέμνοις εἰς ζώνας ἕξ, ἀλ ἡ εἰς 

πέντε ἀρκοῦσα ἂν εἴη: τὸ γὰρ ὁμοιοπαθὲς τῶν 
τμημάτων ἀμφοτέρων τῆς διακεκαυμένης, ἃ ποιεῖ 
ὁ ἰσημερινός, καὶ τὸ συγκεῖσθαι περιττὴν καὶ 
περίεργον ἀποφαίνει τὴν τομήν, ὁμοιοειδῶν μὲν 
οὐσῶν καὶ τῶν εὐκράτων καὶ τῶν κατεψυγμένων, 
3 9 3 ’ [4 4 Α [ο] 

ἀλλ᾽ οὐ συγκειμένων! οὕτως οὖν καὶ τὴν ὅλην γῆν 
ἐκ τῶν τοιούτων ἡμισφαιρίων ἐπινοουμένην ἀρ- 
κούντως ἂν εἰς πέντε διαιροίης. εἰ δ᾽, ὥσπερ 
᾿Ερατοσθένης φησίν, ἡ ὑποπίπτουσα τῷ ἰσημερινῷ 
ἐστιν εὔκρατος, καθάπερ καὶ Πολύβιος ὁμοδοξεῖ 
(προστίθησι δ᾽ οὗτος καὶ διότι ὑψηλοτάτη ἐστί" 
διόπερ καὶ κατομβρεῖται, τῶν βορείων νεφῶν 
κατὰ τοὺς ἐτησίας ἐκεῖ τοῖς ἀναστήμασι προσπιπ- 

ἱ γάρ, ὅτι, εἰ διαιρεῖται, Μαάνίᾳ, ἴον γὰρ ὅτι διαιρεῖται. 
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ΟΕΟΟΘΟΒΑΡΗΐΥ, 2. 3. 2 

ΤΟΥ] ΖΟΠΘ ; {ἢ 15, ἴοο, 1 πᾶνε αἰγοδᾶγν βαίϊά. ΗἩονανοσ, 
θη ἢς αἰν 465 ἴΠ6 τον Ζοῆς ἰηἴο ὑνγο ραγίβ, ἰὺ 15 
ΟἸΘΑΥΥ ΠΟ ἔοθο] 8} πούϊοι ὑπαὺ ἢδ5 τηονεα Ὠΐτη ἰο ἄο 
80 ; ἴοῪ 1 15 Ὁγ [118 ποίίοῃ ὑμπαῦ νγγὰ νϑΎῪ βυ Δ 0}} 86 
ἴΠ6 δαυδῖον ἴο αἰνίαα [πῃ 6 ψ 016 δασί ἰπῖο ὕνο ραγίβ8, 
ΠΔΙΊΘΙν, [Π6 πουίμοτῃ δηα [Π6 βουῦῃοσῃ ΠΘμ ΒΡ Γ65. 
ΕῸΓ Ὁ 15 οἶδα ὑμπαῖ, 11 16 ἰουγϊᾶ Ζοὴθ 85 ψῈ6]] ἰβ 
αἰνιαεα δοοοταϊηρ ἴο ὑπὶ5 τωθὶ ῃοά οὐ ραγιοη, 
ῬοΙγΡΐα5 γϑοῆ 65 ἃ οοηνεηϊθηῦ γοβυ] ; ὑμαῦ ἰ5, ἜΔ6ἢ οὗ 
1Π6 ὕνο Βδιηίβρῃδγαϑ 15 σοιηροβοα οὗὨἨ ἴπγεθ ψ 0 ]6 
ΖΟΠ 68, ΘΔ 6ἢ οὗ ψῃ]οἢ ἰ5 6 ἰῃ ἔοστη ἴο ἰΐβ σουσγεβροηᾶ- 
ἷῃρσ Ζοῃ6 ἴῃ ἴῃε οὔ 6 Ποιιΐθρμεσα. Νον ἃ ραυ θη 
ΟΥ̓ [Π]5 Κιπᾶ δάχηϊῖϑ οὗ {ες αἰνίϑίοι ἰηΐο δἰἱχ Ζομθβ ; θυϊ 
ἴΠ6 οὗμεν ραγυ οὴ ἄοαβ ποὺ δἱτοροῦμεν δαμηϊξ οἵ 1. 
Αἴ 811 Ἔνθηΐβ, 1 γοὺ 5ῃου]α οὐδ [Π6 δα ἰηἴο ὕννο 
Ῥαγΐβ ὈΥ Ὡθδῃ8 οὗ ἴῃς εἶτο]α ὑπαὺ τὰπβ ὑῃτουρἢ ἴῃ 6 
ΡΟΪε8, γοι οοὐ]ὰ ποὺ γϑαϑοηδῦγ αἰνί4θ δδοὴ οὗ [8 
ὕνο Βοιλίβρῃθγοβ, ὑπ6 ναϑύεσῃ δηα ὑμ6 δαβύθσῃ, ἰηἷο 
Β]Χ Ζοῃθβ, ρυῦ ἰῃς αἰνίδίοι ἰηἴο ἔνε Ζοηθβ ψουἹα θὲ 
ΒυΠοϊοηῦ ; [Ὁ {ῃ6 Βοιηορεπδοῦβηθθθ οὗ ἴῃς ὕνο 
βϑοῦουβ οὗ {ῃ6 ἰουγα Ζοπα ὑμὰῦ δὲ τωδάβ Ὀγ {ΠῸ 
εαυδῖογ, δηα ἴδῃς ἔδοῦ {πᾶὺ {Π6Ὺ ἃγα οοπίσαοιβ ἴο ἐδ. ἢ 
οὔμοσ, γθηον ὉΠ ὶγ ραγ 0 ἢ. .5616885 ἃπα βυρογῆποι, 
ψ 116 τΠς ἔνο ζειηρογαῖα δηά πε ὕνο ἔτι ρα ΖΟΠ 65 86, 
ἱπάδεα, 4|1|κ6 ἴῃ ἔστι γεβρθοϊίνεϊυ, ὑπουρἢ ἴΠ6Ὺ ΔΓ6 
ποῦ οοηἰίσαουιβ. 80, ὑπογαΐοσε, 1 γου οοποεῖνεα οὗ ἴΠς 
Ὑ Π0]6 δαγιἢ ἃ5 ΘοΙηροβεά οὗ Παδιρίβρῃογαβ οὗ [15 Κὶπα 
ἰδ 1] Ὀδ βυϊῆοϊεπὺ ἴο αἰνίάε ἰὑ ἰηῖο ἔνε Ζομεβ. Βαυΐ 
1 ἴῃς σουπέγγ ὑμδὺ 1165 υπάϑν ὕΠ6 δαυδῖογ 15 [θιηροῦ- 
αἴας, 85 Εγαϊοβι θη 685 βᾶγ8 10 18 (ἢ ορἱπίοῃ ἢ ν ]οἢ 
Ῥο]γθῖα5 ἀρταεβ, ὑπουσὴ ἢ6 δα 8 [Π15, ὑπαὺ 1Ὁ 15 ὑῃ8 
Ηἱρμεδὺ ρα οὗ ἴῃ6 δαγί, δῃὰ [ὉΓ ὑπαὶ σθᾶβοῃ 15 
5. 0] οὐ ἴο ταῖπϑ, θθοδιδα δ {Π6 βθᾶβοῃ οὗ ἴῃς Εἴεβίδῃ 
υϊμ5 ἰῃς οἰουθ ἴγοη ἴἢ6 πουΐἢ βυσῖκα ἴῃ σταδῖ 
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’ Ἁ [. ’ Ὶ ΝΜ τόντων πλείστων), πολὺ κρεῖττον τρίτην' εὔκρατον 
ταύτην ποιεῖν στενήν τινα, ἢ τὰς ὑπὸ τοῖς τρο- 
πικοῖς εἰσάγειν. συνηγορεῖ δὲ τούτοις καὶ τὰ 

τοιαῦτα, ὧν μέμνηται καὶ Ποσειδώνιος, τὸ ἐκεῖ 
’ 3 ὔ 4 3 »’ τὰς μεταστάσεις ὀξυτέρας εἶναι τὰς εἰς τὰ πλάγια, 

φ 9 Ψ Α ᾿ ,. » ΄-- 9. ἃ 4 “Ὁ 

ὡς δ᾽ αὕτως καὶ τὰς ἀπ᾿ ἀνατολῆς ἐπὶ δύσιν τοῦ 
ξι ) φῳ. 3 Ν ε ’ ’ 
ἡλίου: ὀξύτεραι γὰρ αἱ κατὰ μεγίστου κύκλου 

τῶν ὁμοταχῶν κινήσεων. 
8. ᾿Ενίσταται δ᾽ ὁ Ποσειδώνιος τῷ Πολυβίῳ, 

διότε φησὶ τὴν ὑπὸ τῷ ἰσημερινῷ οἴκησιν ὑψηλο- 
τάτην' οὐδὲν γὰρ εἶναι κατὰ τὴν σφαιρικὴν 
ἐπιφάνειαν ὕψος διὰ τὴν ὁμαλότητα, οὐδὲ δὴ 
3 δ Ἁ ς Ν “Ἵν [ο 3 [2 

ὀρεινὴν εἶναι τὴν ὑπὸ τῷ ἰσημερινῷ, ἀλλὰ μᾶλλον 
, 2. “ δ.» ΙΝ ΜᾺ ’ὔ πεδιάδα ἰσόπεδόν πως τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς θαλάττης" 

τοὺς δὲ πληροῦντας τὸν Νεῖλον ὄμβρους ἐκ τῶν 
Αἰθιοπικῶν ὀρῶν συμβαίνειν. ταῦτα δ᾽ εἰπὼν 
3 ἴω. 3 Ν “ 4 ς ζω ἐνταῦθα ἐν ἄλλοις συγχωρεῖ, φήσας ὑπονοεῖν 
ὄρη εἶναι τὰ ὑπὸ τῷ ἰσημερινῷ, πρὸς ἃ ἑκα- 
τέρωθεν ἀπὸ τῶν εὐκράτων ἀμφοῖν προσπίπτοντα 
ὰ " ἮΝ ᾿ , “ , εἐ» τὰ νέφη ποιεῖν τοὺς ὄμβρους. αὕτη μὲν οὖν ἡ ἀν- 

ομολογία φανερά: ἀλλὰ καὶ δοθέντος τοῦ ὀρεινὴν 
εἶναι τὴν ὑπὸ τῷ ἰσημερινῷ, ἄλλη τις ἀνακύπτειν 

Ἁ ἂν δόξειεν" οἱ γὰρ αὐτοὶ σύρρουν φασὶν εἶναι τὸν 
Σ τήν, ἘγΒΙΟΣΡ Βιυβροοίθ δηὰ Μοίποκο ἀοϊϑύθα, Ὀθίογθ 

εὔκρατον. 

1. Τῃδὺ ἴ8, 0Π6 οἰχοιπηβίδποθβ ᾿αδῦ αποὐθα ἔγοπι Ῥο] υ)ἷτιδ. 
3 Ταῦ ἰβ, ὑμ86 ϑαυδύοῦς δηά δαἀ͵δοθηῦ οἶτοϊθς οὗ ἰδὐϊυπᾶθ. 

ΒΌΣΘΡΟ ΣηΘΔΏ8Β ΒΙΙΏΡΙΥ ὑμαῦ 6 βὰῃ ῬᾶΒ865 ἸΟΥΘ ΣΡ ἢν τ ἢ 

314 



ΟΕΟΘΟΒΑΡΗΥ, 2. 5. 2--3 

ΠυχΆ) 6Υ5 ἀραϊηδὺ [Π6 τηοαπηἴαίῃ ΡΘΕ Δ ΚΒ ἴῃ ὑμαῦ γε] ἢ), 
ἴδ ψουἹᾶά 6 το Ὀούϊου ἴοὸ τεραγὰ [ὃ ἃ5. ἃ ὑμιτὰ 
᾿εηρούαῦθ Ζοῆθ, δἰ ΠΟυΡ ἃ πᾶῦονν Οη6, ὕμδῃ ἴο 
ἰηϊτοάμπος ἴπ6 ὕνο Ζοῦθ5. δθηδαΐῃ ἴΠ6 ὑγορίοβ. Απά 
ἴῃ δαοονα ψἢ ἴῃ 656 οἰγουχαβίδησσϑβ 1 ἀγα ὕΠ6 [Ὁ] ον ίηρ; 
(νοὶ Ῥοβεϊἀοηΐυβ Π5 ΙΓ ΟῪ ταθη ὁ 6 61), ΠΘΔΙΏΘΙΥ, 
{πᾶῖ ἴῃ ἔποβὲ γαρίοῃβ ὑπὸ ΟὈ]αας ταούϊοη οὗ ὑπῸ 5 
56 ΤΟΥ ΥΑρ , δηα ἴῃ ἴΠδ βᾶτηθ ψψᾶν 18 ἀ4}}} το 
ἔγομθα εοαοὶ ἴο νοϑῦ; [οΥἡὁὙ ψῇδθη γενοϊυϊιους 816 
ΔΟΘΟΙΩΡ ἰβῃεα νυ  η ὕΠ6 ϑάσὴθ ροϑυϊοα οὗὨ [ἴχηθ, ὑῃοβα 
οἢ ἴπ6 ργδαϊεϑὶ οἶγο 68 2 ἀγα ὕΠ6 τροσα τρία. 

ὅ, Βαϊ Ῥοβεϊαοηϊιθ οὐ͵]εθοῖς ἴο ἐΠ6 5ϑἰαϊθηχθηῦ οὗ 
Ῥο]νΡῖυ5 ὑπᾶῦ {Π6 ᾿πῃδοϊ το α ταρίοη ἀπά ον ἴΠ6 δαυδίου 
15 [6 μΙρῃεβῦ. ΕῸΥ, βαὰγβ Ῥοβοίοηΐι8, ὕμεσα οδὴ Ὀ6 
ΠΟ Ὠἰὶρῇ ροϊηῦ οἡ ἃ βρῃεδυῖοαὶ βυγίδοθ, θθοδσβα {Π6 
Βυχέλος οὗ ἃ ΒρΡΏδυα 18 υπίΐοσυτα 81} τουηᾶ ; δπα ἱπᾶάθθᾶ 
Π6 σουπύγυ ὑπάθυ πε δαυδῦογ 15 ποῦ τηοπηϑίπΟΙΙ8, 
Ὀυὺ ταῦμου ἰδ ἰὉ ἃ ρ]αίῃ ὑπαῦ 15. δρρυοχίμαδύεὶν Οἢ ἃ 
Ιενϑὶ νψτἢ [ῃ6 συγίδος οὗ Π6 568; δα ὑΠ6 γΓδαϊῃ5 ὑῃδὺ 
βοοα με ΝἸ]6 οοταα τορεῦμον ἔγοτα Π6 πηουπίδίῃβ οὗ 
ἘπΗϊορία. Βαῖ ΔΙ Πουρὴ Ῥοβοιἀοηΐῃβ ὑπ ΘΧΡΥΈ5865 
ΠΙχΏ561 ἴῃ {Π|5 ρᾶββᾶρθ, [6 οομοθαθβ ὑπ νίαν οὗ 
Ῥο]γ ἱι5 ἱπ οΟὔΠΟΥ ρᾶββαρεβ, βαυίηρ ἢ6 βιυβρθοῖβ ὑμαῖ 
ΤΠ 6 γ6 γα πηοπηϊδίηβ Ὀδηθαῦῃ ὕΠ6 δαυδῖον δηα ὑμαῦ ἴΠ 6 
οἰουαβ ἔγοσα π6 ἔννο ζετωρείαῖβ Ζοῦ 5 β'υΚῈ δραίηβῦ 
[Πο56 τηουπΐδϊηθ οα ὈΟΐΉ 51465 δπα οαυ8βα ὅδ 6 γϑ]η5. 
Νον μου {Ππ6 ᾿δοὶς οὗ δοῃβίϑίθπου 15 ορνίουβ; θα ῦ Ἔνθ 
1Ε τὸ Ρθ6 δαυνηϊτιθα ὑπαῦ [6 οουπίγγ θεθμθδῖῃ [Πδ δαυδῦογ 
6 τηουηϊδίπουβ, 8 ποΐμ ον ἱποοηβιβύθηου, 8ἃ5 1Ὁ 5668, 
νου ]Ἱα δυῖβο ; ἔου ἴΠ656 5ϑᾶγὴη6 6 δϑϑοῦὶ ὑπδὺ Π6 ὀοοθδῃ 
5 οη6 σοηὐίπυοιιβ βίγοδτα τουηα ἴῃς δαγῖῃ. Ηον, ΡΓΆΥ, 

γοϑρϑοῦ ἴο ροϊηΐβ ἱῃ {115 ὑμὶγα ὑθιηρογαῦθ Ζοῆθ ὕμϑη ἴῃ ὑἢ 6 ΠΟῪ 
ὑοΥΥΪα Ζοηθ οἡ δἰ ὑμπον βἰάθ οἵ ὑμαῦ Ζοῃθ ; ἤθῆοθ ἃ ὑθιηρογδίθ 
οἸπηδῦθ ΟἹ δη ἃ ΠΘΔΡ ὑμθ θαυδύογ. 
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ὠκεανόν. πῶς οὖν ὄρη κατὰ μέσον ἱδρύουσιν 
αὐτόν, πλὴν εἰ νήσους τινὰς βούλονται λέγειν; 
ὅπως δὲ δή ποτε τοῦτ᾽ ἔχει, τῆς γεωγραφικῆς 
μερίδος ἔξω πίπτει" δοτέον δ᾽ ἴσως τῷ προθεμένῳ 
τὴν περὶ ὠκεανοῦ πραγματείαν ταῦτ᾽ ἐξετάζειν. 

4, Μνησθεὶς δὲ τῶν περιπλεῦσαι λεγομένων 
τὴν Λιβύην Ἡρόδοτον μὲν οἴεσθαί φησιν ὑπὸ 
Νεκῶ πεμφθέντας τινὰς τελέσαι τὸν περί- 
πλουν' “Ἡρακλείδην δὲ τὸν Ποντικὸν ἐν διαλόγῳ 
ποιεῖν ἀφιγμένον παρὰ Γέλωνα "5 μάγον τινὰ 
περιπλεῦσαι φάσκοντα. ἀμάρτυρα δὲ ταῦτ᾽ εἶναι 
φήσας καὶ Εὔδοξόν τινα Κυξικηνὸν θεωρὸν καὶ 
σπονδοφόρον τοῦ τῶν Κορείων ἀγῶνος ἐλθεῖν εἰς 
Αἴγυπτον ἱστορεῖ κατὰ τὸν δεύτερον Εἰὐεργέτην" 
συσταθῆναι δὲ καὶ τῷ βασιλεῖ καὶ τοῖς περὶ 
αὐτόν, καὶ μάλιστα κατὰ τοὺς ἀνάπλους τοῦ 
Νείλου θαυμαστικὸν ὄντα τῶν τοπικῶν ἰδιω- 
μάτων ἅμα καὶ οὐκ ἀπαίδευτον. τυχεῖν δή 
τινα Ἰνδὸν κομισθέντα ὡς τὸν βασιλέα ὑπὸ 
τῶν φυλάκων τοῦ ᾿Αραβίου μυχοῦ, λεγόντων 
εὑρεῖν ἡμιθανῇ καταχθέντα μόνον ἐν νηί, τίς δ᾽ 
εἴη καὶ πόθεν, ἀγνοεῖν, μὴ συνιέντας τὴν διά- 
λεκτον' τὸν δὲ παραδοῦναι τοῖς διδάξουσιν ἑλλη- 
νίζειν. ἐκμαθόντα δὲ διηγήσασθαι, διότι ἐκ τῆς 

1 ΑἹ] βοβοΐαγβ ἄρῦγθθ ἰδὺ ϑῦγαθο οὐ Ῥοβοϊἀοηϊιδβ πηδᾶθ ἃ 
τα ἰβύδΚο ἱπ σ᾽ νης ὕμθ πϑῖηθ οὗ Παγίυβ ϑσθ. [10 νγὰβ ΝὍϑοο 
γγ0 ογάογοᾶ ὕΠ6 οἰγοιπιηανί ραύΐοη οὗ Αὐτγίοα, τυ }]6 ΠαυῖαΒ 
ογαογϑᾶ ὑμαὺ οὗ Αταρία. (Ἡδσοά. 4. 49). 

3 Γέλωνα, Οογϑῖθ, ἔοΥ Γέλωνι Μοΐποκθ δρργονίῃ. 
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οδῃ ὕΠ6Υ ΡὈΪδοα τηουηΐαϊηϑ ἴῃ ΠΕ σαηΐγε οὗ ὑπ6 οσδδη-- 
ὉΠ|6 85 ὈΥ ““τηουηϊϑίη 5 ὉΠΟῪ τοῖο ἴο οαγίδίη 1518 η 65" 
Βαυὺ Βονανοὺ ὑΠ 18 ταδῪ Ὀ6, ἰὖ 8115 ου 8:46 {Π 6 ρῥγονίποα 
οὗ σεορΎΆΡΗΥ ; ἀπά ρευθδᾶρ5 νὰ Βμου]ὰ ρσῖνε ονεὺ [686 
τηδύἑουϑ ἔῸΓ Ἔχϑιηϊηδύϊοῃ ἴο βϑοὴθ ΟὯ6 ψγ»ὴ0 ὈΓΌΡΟΒΘ65 ἴο 
υτῖτα ἃ ὑγεαῖβα οὴ ἴΠ6 οοθδῃ. 

4. Ιὴ ρσἱνίηρσ ἴῃς πδῖλθϑ οὗ ἴῆοϑε ψὴῸ δΓ6 5814 ἴο 
ἢανα οἰτουπηηανίραῖεα [ῦγὰ Ῥοβειἀοηΐβ 88γ5 ὑμαῖ 
Ηετοάοῖι5 ὈΕ]Ι να 5 ὑπαῦ σογίζαϊ τ 6 ΟΟΙΏΓ 55] ΟΠ Εα 
ὉγΥγ Νξοὸ δοοοιαρ]βῃεα ἴῃ 6 οἰτουτηπανὶραϊίζοη οὗ 
Γλῦγα ; δᾶ δα ἀ5 μὺ Ηδγδοϊ εἰ δθ5 οὗ Ροηΐαβ 'π ὁη6 οὗ 
ἢϊ58 7)ραίοριος ταδῖτεβ ἃ οογίδίῃ Μαρὰβ 0 δα οοπλδ 
ἴο ἴΠ6 οουτγὶ οὗἩ σε]ο δββοσὺ ὑΠδὺ ἢῈ ἢδα οἰγουτηηανί σαῖοα 
ργὰ. Απά, αἴδεν κἴαϊϊπρ Πᾶὺ ἴΠ686 γερογὺβ ἃΥῸ 
ὈΠΒαρΡρογίοα ΟΥ̓ ἰεϑάμηοην, μῈ [6115 [ῃ6 5ἴοιυ οὗ ἃ 
οαγίδίῃ πιάοχαβ οὗἨ ΟγζΖίουϑ, ἃ βδογεα δια θάβϑϑαᾶοῦ δπά 
Ῥδδεοα Πουδ]ά αὖ {με ἔεβεναὶ οὗ Ῥεύβερῆομθ. Εμαοχαβ, 
1ῃ6 5δ'ουῦ ροθβϑ, οϑίὴβ ἴο Εργρὺ ἴῃ ἴῃῆ6 ταῖρῃ οὗ 
Επεγροῖθβ ὑπ6 Βεοοηα 1; δπα ἢς Ὀδοϑιηθ δϑβοοίδίεα 
ψ τη6 Κίηρ δἂῃηὰ {πε Κἰηρ᾽β τρϊηΐϊβίουβ, 8ΠᾺ 
ΡΑγυϊου Υν ἴῃ οοπηθοϊίϊοι ἢ ἴῃ6 νογαραθ ᾧὕρ ὑπ 6 
ΝΟ; ἴογ ἢ6 νᾶβ ἃ τη8η ἱπο] πο ἴο δάιηΐϊγα {6 
ΡῬΘΟυ] τ 165 οὗἨ τορίοηβ δηα νὰ 850 ποὺ πὶ ξοιγηθα 
δροὺυῦ ἴδθρη. Νοὸν ἷ 80 δδρρεπεᾶ, ἴπη6 βίουυ 
οομ ἴηι 68, ὑμαὺ ἃ οογίδίη [παῖδ τνὰ8 Ὀσουρηϊ ἴο ἴΠ 6 
ἸΙσηρ ὈΥ ἴῃς οοδδί- συδταβ οὗ [Π6 τεοαϑ8 οὗ πε Ατδθίδη 
αυ]ΐ, νῆο 514 ὑμαῦ ὕπο δᾶ ουπμάᾶ τα 4] -αἀοδά 
Δα ΔΙ0η6 ΟἹ ἃ β[γδηάδα 5810, υὺ ὑπαὶ ὕπο γ αἰὰ ποῖ 
Κηον ΨἘΏΟ ἢδ νγὰβ Οὐ 66 ἢδ σδτηδ ἔγοι, βίποθ [ΠΟΥ 
αἸά ποῖ υπαογβίδηα ἢϊ5 Ἰδησυδρα ; δηά [πες Κίηρ ρσανα 
πε [παΐδη ᾿πῖο ἴΠ6 οἤαγρα οὗ τηθῃ ψμὸ ψου]ᾶ θοῇ 
Ὠΐτη αὐτοῖς :δηαᾶ ψ θη πα [παΐδη πα Ἰοαγὺ Οτθοκ, 
ἢ τοϊαῖϊθα [ῃδὺ ου 8 νογαρζα ἔγοτη [ηαϊὰ 6 ὮὉΥ͂ ἃ 

᾿ΡύοΙθαν ῬΆγβοοη, ὙΠῸ τοϊρηῃρα 8.0, 146-117. 
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Ἰνδικῆς πλέων περιπέσοι πλάνῃ καὶ σωθείη 
δεῦρο, τοὺς σύμπλους ἀποβαλὼν λιμῷ" ὑπο- 
ληφθέντα δὲ ὑποσχέσθαι τὸν εἰς ᾿Ινδοὺς πλοῦν 
ἡγήσασθαι τοῖς ὑπὸ τοῦ βασιλέως προχειρισθεῖσι" 
τούτων δὲ γενέσθαι καὶ; τὸν Εὔδοξον. 

Πλεύσαντα δὴ μετὰ δώρων ἐπανελθεῖν ἀντιφορ- 
’ὕ 3 ’ Ἁ ’’ [.] Φ Ἁ 

τισάμενον ἀρώματα καὶ λίθους πολυτελεῖς, ὧν τοὺς 

μὲν καταφέρουσιν οἱ ποταμοὶ μετὰ τῶν ψήφων, 
τοὺς δ᾽ ὀρυκτοὺς εὑρίσκουσι, πεπηγότας ἐξ ὑγροῦ, 
καθάπερ τὰ κρυστάλλινα παρ᾽ ἡμῖν' διαψευ- 
σθῆναι δὲ τῶν ἐλπίδων: ἀφελέσθαι γὰρ αὐτὸν 
Ψ Ἁ ’ὔ Ἁ » ᾽ὔ “ ἅπαντα τὸν φόρτον τὸν Ἐὐὐεργέτην. τελευτή- 

3 3 ’ὔ Ἁ ’ ’ Ν 
σαντος δ᾽ ἐκείνου τὸν βίον, Κλεοπάτραν τὴν 

γυναῖκα διαδέξασθαι τὴν ἀρχήν: πάλιν οὖν καὶ 
ὑπὸ ταύτης πεμφθῆναι τὸν Εὔδοξον μετὰ μείζονος 
παρασκευῆς. ἐπανιόντα δ᾽ ἀνέμοις παρενεχθῆναι 
ς Ν 3 ’ ’ 4 ὑπὲρ τὴν Αἰθιοπίαν: προσφερόμενον δέ τισι 
τόποις ἐξοικειοῦσθαι τοὺς ἀνθρώπους μεταδόσει 

“ Ν νΝ ’ Φ 3 
σιτίων τε καὶ οἴνον καὶ παλαθίδων, ὧν ἐκείνοις 
οὐ μετῆν, ἀντὶ δὲ τούτων ὑδρείας τε τυγχάνειν 

[4 3 ’ ’ “ ς 7 καὶ καθοδηγίας, ἀπογράφεσθαί τε τῶν ῥημάτων 
ἔνια. εὑρόντα δ᾽ ἀκρόπρῳρον ξύλινον ἐκ ναυαγίου 
ἵππον ἔχον ἐγγεγλυμμένον, πυθόμενον ὡς ἀπὸ 
τῆς ἑσπέρας πλεόντων τινῶν εἴη τὸ ναυάγιον 
τοῦτο, κομίζειν αὐτὸ ἀναστρέψαντα πρὸς τὸν 

3 “ “ 3 2 ν᾽ 9. γ οἰκεῖον πλοῦν. σωθέντα δ᾽ εἰς Αἴγυπτον, οὐκέτι 
τῆς Κλεοπάτρας ἡγουμένης, ἀλλὰ τοῦ παιδός, 

Σ καί, Μοίρίκϑ Ῥγοροββϑβ ὕο ἱμβογύ, δἵθθσς γενέσθαι. 
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ΘΕΟΘΒΑΡΗΥ, 2. 3. 4 

ΒΌΎΔΗΡΘ ΤΙ ἸΒοῆδηοα 1 ταϊϑίοοκ ἢϊθ. σουγβα δπα γϑδοῃρα 
Εἰσγρὺ ἴῃ 5βαΐδεῖγ, θυΐ ον δεν δΒανίηρ Ἰοβὺ 411 5 
ΘΟΙΡΔΠΪΟΩ5. ὈΥ 5βἰδγναίίοη ; ἃΠα ψ ΘΠ [8 βου ννὰβ 
ἀουθῖεά, με ρῥγοτηϊβθα ἴο δοῦ 85 συ ΐϊάθ οἡ {πα ὑπΐρ ἴο 
Ιπάϊὰ ἴοῦ {Π6 πδπ Ψψῆο δα Ὀδδθη ρῥτονίουβὶυ κα] θοϊθα 
Ὀγ {πε Κίηρ ; δηα οἔἉ {5 ραγὺν Επάοχιιβ, 4150, Ὀθοϑυηθ 
ἃ. ΤΩΘΙΊΌΘΥ. 

50 Ευάοχιιβ 88 11656 ὦ νὰν νυ ὶλῃ ργοβϑοηΐβ; δηά [6 
γοϊαγηθα ἢ ἃ οΔΥρὸ οὗ ρεγίαμημθβ δηᾶ ρυδοίουβ 
βίοῃθϑ (βϑοιαα οὗ ψῃ ἢ [Π6 γίνοῦβ ὑστηρ ἄοννῃ ψ ἢ} {116 
Β8η68, 116 οἴποιβ δῖα ἔουπα ὈΥ ἀϊρρίηρ, Ὀδίπρ 
5041 6 α ΠῸΠΙ ἃ ᾿ἰαυα 5ἴαξα, }5ὺ 85 οὐὐ ογγβϑίδ]β 8). 
Βυϊ Επιάοχυϑ νγὰ8 ΠΟΥ ἀεξοενοα ἴῃ ἢΐ5 Ἐχρθοϊαυ 5, 
ἴον Επεγρεῖεβ ἴοοῖκ ἔγοια Ὠΐπὶ ἰδ δητίγα σασρο. Απά 
δεν. ἴῃς ἀδαΐῃ οὗ Ἐμπιογρεῖεβ, ἰβ ντθ, ΟἸδοραῖτα, 
ΒισοοοΘαρα χὰ οὐ 6 {ΠΙΌΠῸ6 ; δπα 50 Επιάοχιυβ τγᾶ8 
δἀϑαῖϊη βεηΐ ουἷΐ, ΟΥ̓ ΠΟΥ 4180, δπᾶ {Π8 της ψἱἢ ἃ 
Ιαῦρεῦ ουἰῇύ. Βυΐ οἡ [158 τοῖσι νογαρα ἢῈ ψγἃ5 
ἀγίνθη ουαὖ οὗἉ ἷβ σΘουγβα ὈΥ ὑη6 ψὶπάς ἴο [ἢ βου} οὗ 

- ΕΠορία, δηα Ῥεΐπρ αγίνεῃ ἴο οδγίαϊῃ ρ]δοθβ ἢδ 
σοῃο αῖοα ἴη6 ρδορὶα ὈΥ βῃδγίπρ ψ ῦἢ ὑῃοθῖὴ Ὀγοδα, 
ψὶη6, δηά αἀτεα ἢρβ (ἔογ ὑπ γ δὰ πὸ 5}8γ6 οὗ βοῇ 
ΤΠ] 95), δΔπα ἴῃ τεΐυση ἔΠπαυ ῸΥ ἢς τϑοοϊνθα ἃ ΒΌΡΡΙΥ 
οὗἉ ἔγβϑῃ νδῖθυ ἀπά πε συϊάδηςε οὗ ρ᾽]οἴδ, πα ἢδ 4150 
τηδάς ἃ [ἰϊδϑὺ οὗ βοιιε οἵ {πεῖν ψογᾶάβ. ᾿Δμπα ἢδ ἔουπά 
8 δπα οὗ ἃ ψοοάδθῃ ριὸνν ὑπαὶ πδα οοὴβ δῸι ἃ 
ντοοῖκαα βῃ]0 8πηα δα ἃ ἤοΥῦβα οαγνϑᾶ οἡ ἰὖ ; δῃᾶ ψ] 6 η 
ἢδ Ιδαυῃθα ἐμαὶ {Π|8 ρίεος οὗ ψγεοκαρε Ὀαϑϊοηρεά ἴο 
ΒΟΙΩΘ νΟΥΡΘΥ5 ὴο0 Π84 ὈΘδη 581Π1|πρ' οτα ὑῃ6 ν εϑῦ, 
ἢς ἴοοκ 1 νι ἢ Ὠΐχη ἤδη ἢδ τυγηδα Ὀδοῖς ἀροὴ ἢ 15 
Βοιησνδσα νογαρο. Αμπᾶ ψ ἤθη ἢδ ἃγγνεα 88ΐε!γ ἴῃ 
Ἐργρὺ, ἱπαϑυθυοἢ 85 ΟἸθοραῖγα πο ἰοηρσοῦ σεϊρῃβα ὑαΐ 

1 Τὴ 8δ [Ο]]ονίης ύσαθο τηϑῖζοα βρογῦ οἵ ὑμὶ8 ““ βύγδῃρε 
ΤᾺ ΒΟ 806. 
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ἀφαιρεθῆναι πάλιν πάντα' φωραθῆναι γὰρ νενο- 
σφισμένον πολλά. τὸ δ᾽ ἀκρόπρῳρον προφέροντα 
εἰς] τὸ ἐμπόριον, δεικνύναι τοῖς ναυκλήροις, γνῶναι 
δὲ Γαδειριτῶν ὄν: τούτων γὰρ τοὺς μὲν ἐμπό- 
ρους “μεγάλα στέλλειν πλοῖα, τοὺς δὲ πένητας 
μικρά, ἃ καλεῖν ἵππους, ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς πρῴραις 
ἐπισήμων: τούτοις 5 δὲ πλεῖν μέχρι τοῦ Λίξου 
ποταμοῦ περὶ τὴν Μαυρουσίαν ἁλιεευομένους:" 
ἀλλὰ τῶν δὴ ναυκλήρων τινὰς γνωρίσαι τὸ 
ἀκρόπρῳρον ἑνὸς τῶν ἀπὸ τοῦ Λίξου ποταμοῦ 
πορρώτερον πλευσάντων καὶ μὴ σωθέντων ὑπάρ- 
ξαν. 
Ἔκ δὲ τούτου συμβαλόντα τὸν Εὔδοξον ὡς 

δυνατὸς εἴη ὁ περίπλους ὁ Λιβυκός, πορευθέντα 
οἴκαδε τὴν οὐσίαν ἐνθέμενον πᾶσαν ἐξορμῆσαι. 
καὶ πρῶτον μὲν εἰς Δικαιαρχείαν,5 εἶτ᾽ εἰς Μασ- 
σαλίαν ἐλθεῖν, καὶ τὴν ἑξῆς παραλίαν μέχρι 
Γαδείρων, πανταχοῦ δὲ διακωδωνίξοντα ταῦτα καὶ 
χρηματιζόμενον κατασκευάσασθαι πλοῖον μέγα 
καὶ ἐφόλκια δύο λέμβοις λῃστρικοῖς ὅμοια, ἐμβι- 
βάσαι τε μουσικὰ παιδισκάρια καὶ ἰατροὺς καὶ 
ἄλλους τεχνίτας, ἔπειτα πλεῖν ἐπὶ τὴν ᾿Ινδικὴν 
μετέωρον ζεφύροις συνεχέσι. καμνόντων δὲ τῷ 
πλῷ τῶν συνόντων, ἄκοντα ἐπουρίσαι πρὸς γῆν, 
δεδοικότα τὰς πλημμυρίδας καὶ τὰς ἀμπώτεις. 
καὶ δὴ καὶ συμβῆναι ὅπερ ἐδεδίει" καθίσαι γὰρ τὸ 

1 εἰς, Μροίμοίζ, ἴου ἐς. 
5. τούτοις, Οδβδυθοη, Ι͂ῸΓ τούτους ; δΙΘΌΘηΐἶζοοθ, Οὐγαΐϑ, 

Μείμποϊζο, ἔο]ονίην. 
ὃ Δικαιαρχείαν, Μείπεῖτο, ἴοῦ Δικαιαρχίαν; Ο. ΜΆ]1ΟΣΥ 8Ρ- 

Ῥτγονίῃ. 
4 ἐμβιβάσαι τε, Μοίποῖκο, ἔογ ἐμβιβάσασθαι ; ἘΟΥΌΐ ΟΣ ΟΊ ον - 

ἴηρ, ἴ., ἘΑΥΒΟΥ ΔΡΡργονίηρ. 
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ΘΕΟΘΒΑΡΗΝΥ͂, 2. 3. 4 
ΠΟΓΡ 50} ἴῃ ἢΕ6Ρ β[εδα, ἢ6 νγὰβ ἀρδίη ἀεργίνεα οὗ δνϑιγ- 
ὑμπίηρ, ἴοῦ ἰὺ νγὰβ ἀϊβοονογϑᾷ {δὲ ἢ6 δᾶ 5ἴοϊ θη τυ ἢ 
Ῥτοροῦῖγ. Βυΐ δε Ὀγουσηῦ ἴπΠ6 ἤραγεα- δα ἴο ἴΠ6 
τδυΚοῦ- δος δηα βῃονεά 1 ἴο [πῃ βῃϊριηδβύευβ, δπὰ 
Ἰθαγηθα ἔγομι πθπὶ ὑπαὶ ἰδ ννὰβ ἃ ἤρυτε- δα ἔγοτω 
Οδαβ68 ; ἔοῦ μα ννδ5 ἰο]4 ὑπαῦ ψμογθαβ {Π6 τηϑυομδηΐβ 
οὗ (ἀδ468 ἢϊ ουΐ Ιαγρε 5105, [Π6 ΡοοΥ τηθῃ ἢϊ ουὖ 518}]} 
Βῃϊ]ρ5 ψ]Οἢ ΓΠΕΥ͂ 04]] ““Ποῖβαβ᾿ όσα ὕΠμ6 ἀδνῖςαβ 0ἢ 
1η6 ῥγονβ οὗ ὑπεὶνγ βῃϊρθ, δπα ὑπαὶῦ ὑΠ6Ὺ 5811 νὰ 
[686 5118}] 5ῃ:ϊ1}05 οἡ ββηϊηρσ νογᾶρδβ δτουηᾶ ἴΠ6 οοαβῖ 
ΟΥ̓ Μδυγιι5ῖὶα 8ἃ5 ἔν δ8 ἰῃδ τἴνου [ἀχὰβ; Ὀαΐὺ βοηα οὗ 
1Π6 βῃϊρηηδβίοσβ, ἰηἀδεά, γεοορηϊζεα {Π6 ἤρυγο- οδᾶ 
88 Πανίῃρ' ὈΕ]οΠρΕα ἴο ὁπα οὗ Π6 5105 ὑπαὶ Πα 541168 
γαῦμον ἴοο ἔτ θεγομα μῸ 1ὐχυβ Εἶνον δῃᾶ δα ποῖ 
'τεαϊυχηθα Ποτμδ 58ἔε]γ. 

Απμά ἴτοπχλ [ῃ6 δρονε-πῃθηϊοποα ἕδος Ἐμππάοχυβ 
οοη͵]δοϊυτοα ὑπαὶ πε οἰγουταπανὶ ραίίοηι οὗ [γα νγᾶ8 
ΡοΟΒβῖ0]6, ψεηΐ Ὠοιμθ,1} ρ]δοοα 411 ῖ8 ῬΥΟΡΟΥΓΥ ΟἹ ἃ 
Βῃΐϊρ, δῃ ρυῦ οὖ ἴο 868. Εἰγθὺ ἢ6 ρυΐϊ ἱἰπ αἵ 
ὈΙοΔ δυο ἶα, ὑπο δ Μδ551116, ἂμ ἤθη δ {πε 
Βισοαϑβῖνα ροϊηὺϊβ δίομηρ πε οοαδῦ ὑη}}]] ἢΘ οδῖὴθ ἴο 
Οδάεθθ; δηᾶά δνευυν θα ποίβι]γ ρΡγοοϊδἰτηΐπρ ἢ 5 
βοῇ ἃπᾶ τηδκίηρ᾽ ἸΟΠΟΥ ὈΥ ὑγδῆιοκίηρ, 6 Ὀυ}]} ἃ 
ϑτεαὺ 5ῃϊ]0 δπᾶ α]5ο ἔνο ἰον-οαῖβ 1 ἴΠοβα υδεᾶ 
ὈΥ οἰγαῖδο; δῃᾷ 6 ρυὺΐ τηυβὶο- "15. ὁ Ὀολγά, δπὰ 
ΡΠ γϑ5ίοῖδι8, ἃπα οὔοὺ αγίϊβδηβ, δῃα ἤμ4}}Υ βοὺ 581] ὁῃ 
16 Πρ 866 οὐ {πΠ86 νὰν ἴο [παϊΐὰ, ἔδνουγεα ὈΥ 
οοηδίδηῦ νγϑϑίθυῃ θγθαζεβ. Βαΐ 5ἷποθ ἢϊ15 σοι ρδῃΐϊοηβ 
βεοδιηα {ἰγεα οὗ {116 νογᾶρε, 6 5416 νυ 8 ἔδιν ψὶπα 
τοναιᾶθ πα Ἰδπᾶ ; ὑπουρὴ Πα ἀϊά 1 ἀραϊηϑὺ ἢ15 ψ]]], 
ἴοῦ μο ἰδαγεοα π6 δΌΡ δῃηᾶ ον οἵ [6 1465... Απά, 
ἱπα664, νγαῖ ἢς ἔδαγθα δοΐυδ!]ν οπηθ ἴο Ρᾶ888 : [ἢ 6 

1 Τὸ Ογξίουβ. 
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πλοῖον, ἡσυχῇ δέ, ὥστε μηδ᾽ ἀθροῦν διαλυθῆναι, 
ἀλλὰ φθῆναι τὰ φορτία σωθέντα εἰς γῆν καὶ τῶν 
ξύλων τὰ πλεῖστα" ἐξ ὧν τρίτον λέμβον συμπη- 
ξάμενον πεντηκοντόρῳ πάρισον πλεῖν, ἕως ἀνθρώ- 
ποὶς συνέμιξε τὰ αὐτὰ ῥήματα φθεγγομένοις, 
ἅπερ πρότερον ἀπεγέγραπτο᾽ῖ ἅμα δὲ τοῦτό γε 
γνῶναι, ὅτι τε οἱ ἐνταῦθα ἄνθρωποι ὁμοεθνεῖς εἶεν 
τοῖς Αἰθίοψιν ἐκείνοις, καὶ ὅτι ὁμοροῖεν τῇ Βόγου 
βασιλείᾳ. 
᾽Αφῶνα δὴ τὸν ἐπὶ Ἰνδοὺς πλοῦν ἀναστρέφειν' ἐν 

δὲ τῷ παράπλῳ νῆσον εὔυδρον καὶ εὔδενδρον ἐρή- 
μην ἰδόντα σημειώσασθαι. σωθέντα δὲ εἰς τὴν Μαυ- 
ρουσίαν, διαθέμενον τοὺς λέμβους πεζῇ κομισθῆναι 
πρὸς τὸν Βόγον καὶ συμβουλεύειν αὐτῷ τὴν ναυστο- 
λίαν ἐπανελέσθαι ταύτην, ἰσχῦσαι δ᾽ εἰς τἀναντία 

τοὺς φίλους ὑποτείνοντας φόβον, μὴ συμβῇ τὴν 
χώραν εὐεπιβούλευτον γενέσθαι, δειχθείσης παρ- 
ὄδον τοῖς ἔξωθεν ἐπιστρατεύειν ἐθέλουσιν. ὡς 
δ᾽ ἐπύθετο λόγῳ μὲν πεμπόμενον ἑαυτὸν ἐπὶ τὴν 
ἀναδειχθεῖσαν ναυστολίαν, ἔργῳ δ᾽ ἐκτεθησόμενον 
εἰς ἐρήμην τινὰ νῆσον, φυγεῖν εἰς τὴν Ῥωμαίων 
ἐπικράτειαν, κἀκεῖθεν εἰς τὴν ᾿Ιβηρίαν διᾶραι" 
πάλιν δὲ κατασκευασάμενον στρογγύλον πλοῖον 
καὶ μακρὸν πεντηκόντορον, ὥστε τῷ μὲν πελαγί- 
ζειν, τῷ δὲ πειρᾶσθαι τῆς γῆς, ἐνθέμενον γεωργικὰ 
ἐργαλεῖα καὶ σπέρματα καὶ οἰκοδόμους ὁρμῆσαι 
πρὸς τὸν αὐτὸν περίπλουν: διανοούμενον, εἰ 

ἢ ἀπεγέγραπτο, ΟὐΓΑΪΒ, ἴοΥ ἀπογέγραπται ; Μεοΐηεῖκθο ἤο]]ον- 
ἷησ. 
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ΘΕΟΟΒΚΑΡΗ͂Υ, 2. 5. 4 

ΒΡ τη δρτοιυπάᾶ,---ἰ ΠουρΡἢ 80 σδηῦν ὑπαῦ 11 ννὰ5 ποῦ . 
ὈγΤΌΚΘΗ ὉΡ ἃ]] δὖ οὔοθ, δῃα ἴπϑυ βυςοθεαβα πὶ Ὀυϊηρσίηρ 
58 ἴθ] γ ἴο απ μῈ οᾶγρὸ 8δπᾶ 4150 τηοβὺ οὗ [Π6 53}]1᾽ 5 
ΠΟΥ; πα ἔγοια ὑΠπ686 {ἰαθοτβ ἢ6 οοπῃοίγυοίοα ἃ 
πϊγὰ Ὀοαὺ δρουΐ 85 ἰδῦρα 88 ἃ βῃϊρ οἵ Πές οδῦβ; δὰ 
ἢ οοπεϊπαθα ἢ͵8 νογᾶρθ, απ} μ6 οδπχα ἴο ῥΡθορ]α 
ὙΠῸ ΒΡΟΚΕ {Π6 βᾶσὴθ ψοσγὰάβ ὑπαὶ 6 ἢδα τηδάδ ἃ [18 οὗ 
οἡ 86 ἔουσωεδν οσοδβίοη ; ἃπα ἔογι αν ἢ 6 Ἰδαγαΐ {ἢ}15, 
αὖ Ἰεαδῖ, ὑπαῦ {πΠ6 τηϑθη ἴῃ ὑμαὺ γτερίοη Ὀϑϊοηρθα ἴο {Π6 
βδτὴ 6 πδίϊοῃ ἃ5 ὕμοβε οἴμου ΕΠΗϊορίδηβ, ἃμα 4150 ὑπαὶ 
ὑΠμ6 ν ψεσα πεὶρῃρουτθ ἴο {π6 Κίηραοτῃ οὗ Βορυϑ. 

ΔΟοοοΥα ΡΥ, Πα Δραπαοηδα [Π6 νογαρε ἴο [παϊὰ δα 
ζυγΓη ΘΑ ἈδοΙς ; δπα οἡ ἴπ6 νογᾶρε δ᾽οηρ πε οοαβῦ, ἢ6 
Θϑρίβα δῃᾶ τωδάς ποῖβ οὗ δὴ ἰϑ]δπα ὑπαὺ νγὰβ ψγ6]]- 
γνγναϊετεα δηα ψε]]-υοοάεα υΐῦ υπϊπῃαρίζεα. Απά 
δ η Π6 τοδοθοα Μδυχγιϑβία βαίε]ν ἢῈ αϊβροβεα οὗ ἢϊ5 
μοαΐδ, ἔσαν] θα οὐ ἔοοῦ ἴο [Π6 οουτῦ οὗ Βορι, δῃα 
δανβεα Πίτη ἴο ἴδκα ὕρ 818 Ἔχρεαϊιίοη οἡ ἢ ΐβ οὐ ἢ 
δοοουῃῦ ; αὺ ὑμ6 ἔπ μαβ οὗ Βοριὰ ρῥγενδὶ]θα ἴο {Πς 
σΟΠ ΤΑΧΎ, ᾿πβρί την ἰπ ἴση {πε ἔβα ὑπαὶ Μϑιυγσιβία 
ταΐρῦ ἴῃ ΘΟμθοαῦσθηοα 6 ΘΑ5}} εἘχροβεᾶ ἴο μοβί]α 
ἱπίγίρσας 1 [Π6 ἂν ὑμιῦΠ6. δα ομοα θθβῃ ροϊηἰθα ουΐ 
ἴο ουΐϑίἀο᾽5 ψὴὺ ψιϑῃθα ἴο αἰΐδοκ 10. ἀπᾶ ψῇθῃ 
Ἐμαάοχυβ ἢοαγὰ ὑΠδὺ ἢῈ ννὰ8 θείηρ βεηΐ ουμἷ, οδὑθῃβ ὈΪΥ, 
οἡ ὅπ δχρϑαϊ το 8ἃ8 ρὈγοροββά Ὀγ Βίμ, "υῦ ἴῃ γα ΠΥ 
γγὰ5 σοίηρ ἴο Ὀ6 ρ]Ιδοθα ουῦ οη βοιηδ ἀδϑβογὺ 15]δπά, ἢ6 
ἢεα ἴο 6 ὑευγιϊοτυ ὑπαῦ νὰ ὑπᾶάθυ Βογηδη ἀοτηϊπίοῃ, 
ΔΗΟ ὑῇθησα ΟΓΟΒΘΘα ΟΥΟΥ ἰο ΙΡϑτῖᾶ. Αμπᾶ ἂρδαὶῃ ἢδ 
00 ἃ τουπα 5810 δπᾶ ἃ Ἰἰοῃρ 5})ἱΡ οὗ ΠΥ οδΥβ, ἢΪ8 
Ῥυγροβα Ὀεΐπρ ἴο Κααρ ἴο ὕπ6 ὀρεὴ 868 ψ ἢ ἰδ Ιοηρ 
ΒΠ]Ρ δπα ἴο δχρίογε ἴῃς Ἵοοδϑὺ στ [ἢ6 τουπᾶ 5810. 
Ηε ρυΐ οῃ Ὀοάγζά ϑδρυ]ου]ῦαγα] ᾿τρ]θτηθηΐβ, 566 αβ, δπα 
σαγΡοπίοσβ, δΔηα ἀρδίη βαῦ ουὖῦ ψ ἢ ἃ νίαν ἴο [Π6 βᾶτὴ8 
οἰγουμηπανί ραύίου ; Ὠἰδ ἰδ οη Ὀείηρ, ἰπ οᾶ8ε 6 
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5ΤΕΑΒΟ 

βραδυνοιτο ὁ πλοῦς, ἐνδιαχειμάσαι τῇ προεσκεμ- 
μένῃ νήσῳ, καὶ σπείραντα καὶ ἀνελόμενον τοὺς 
καρποὺς τελέσαι τὸν ἐγνωσμένον ἐξ ἀρχῆς πλοῦν. 

ὅ. ᾿Ἑγὼ μὲν οὖν, φησί, μέχρι δεῦρο! τῆς περὶ 
τὸν Εὔδοξον ἱστορίας ἥκω" τί δ᾽ ὕστερον συνέβη, 
τοὺς ἐκ Τ'αδείρων καὶ τῆς ᾿Ιβηρίας εἰκὸς εἰδέναι. 
ἐκ πάντων δὴ τούτων φησὶ δείκνυσθαι, διότι ἡ 
οἰκουμένη κύκλῳ περιρρεῖται τῷ ὠκεανῷ" 

οὐ γάρ μιν δεσμὸς περιβάλλεται ἠπείροιο, 
ἀλλ᾽ ἐς ἀπειρεσίην κέχυται" τό μιν οὔτι μιαίνει. 

(ΜΆΠΙου, 25. Ηἱ, 281). 
θαυμαστὸς δὴ κατὰ πάντα ἐστὶν ὁ ἸΠοσειδώνιος, 
τὸν μὲν τοῦ μάγου περίπλουν, ὃν Ἡρακλείδης 
εἶπεν, ἀμάρτυρον νομίσας, καὶ αὐτῶν τῶν ὑπὸ 
Νεκῶ πεμφθέντων, ὃν Ἡρόδοτος ἱστορεῖ, τὸ 
δὲ Βεργαῖον διήγημα τοῦτο ἐν πίστεως μέρει 
τιθείς, εἴθ᾽ ὑπ’ αὐτοῦ πεπλασμένον, εἴτ᾽ ἄλλων 
πλασάντων πιστευθέν. τίς γὰρ ἡ πιθανότης 
πρῶτον μὲν τῆς κατὰ τὸν ᾿ΙΪνδὸν περιπετείας; 
ὁ γὰρ ᾿Αράβιος κόλπος ποταμοῦ δίκην στενός 
ἐστι καὶ μακρὸς πεντακισχιλίους ἐπὶ τοῖς 3 
μυρίοις που σταδίους μέχρι “τοῦ στόματος, καὶ 
τούτου στενοῦ παντάπασιν ὄντος" οὐκ εἰκὸς 
οὔτ᾽ ἔξω που τὸν πλοῦν ἔχοντας εἰς τὸν κόλπον 
παρωσθῆναι τοὺς ᾿Ινδοὺς κατὰ πλάνην (τὰ γὰρ 
στενὰ ἀπὸ τοῦ στόματος δηλώσειν ἔμελλε τὴν 
πλάνην), οὔτ᾽ εἰς τὸν κόλπον ἐπίτηδες καταχθεῖσιν 
ἔτι πλάνης ἦν πρόφασις καὶ ἀνέμων ἀστάτων. 

Σ δεῦρο, Μοίποκο ᾿πϑογίβ, αἰΐου μέχρι; Ο. Μά]16Ρ Δρργονίηρ. 
2 τοῖς, ΟΑΒοοῦἱ ἰπβογίβ, Ὀθῖοσθ μυρίοις ; [Το] ονγίηρ; Ὁἢ6 υδᾶρ6 

οὗ δύγαρο. ΟἹὕ. ΕὙ οἰκ οἰὔθβ. 
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ΘΕΟΘΒΑΡΗΥ, 5. 5. 4-Ὸ 

νόγαζε β8ῃου]ὰ Ὀὲ ἀε]αγεά, ἴο βρεμά ἴῃ6 ψἱηΐευ οα 
πε ἰϑαπα ἢς ἢδα ῥγενί ουβυ ορβεγνεᾶ, ἴο δονγ {Π6᾽ 
5666], Γ6ᾶΡ [ῃς Παγνοβῖ ὑμεγεΐγογω, δπᾶ ἤθη ἤπΙ5ἢ ὑΠ6 
νογαρα ψῃῖοἢ Βα Π8α ἀφο δα ἀροη αὖ πε ουϊδεῖ. 

ὅ. “Νον [,᾿ 884γ8 Ροβϑι ἀοῃΐαβ, “Πᾶνα ἰγδοεα {Πα 
βίοιυ οὗ Ἐυάοχυβ ἴο ὑπῖ5 ροϊπῖ, θυῦ ψῇῃδὺ πᾶρρεπεὰ 
δἔσευνν 8 ργοῦ δ] ἴῃς Ρδορ]α οὗ σδάβϑ δπὰ Πρετίᾳ 
Κηονν. 80. ἴτομπη 411] {Π686 ἱπαϊοδυύοης ἢ ϑᾶγ5 1ὖ 15 
ββονῃ ὑπαὺ ἴΠ6 οοδδῃ ἤονγθ ἰῃ ἃ οἶτγοὶϊα τουπα {πὲ 
1Ἰπῃδθιῦθα ψουῦ]Ἱᾶ : “ἘῸν Πΐτη πὸ ἐδιζεσβ οὗ οοπίϊηθηΐ 
ΘΠΘΟΙΏΡΔΒ8 ; θα ἢ6 Ρουγ5 ἔουτἢ ἢΪ5 σγαΐθυβ ΟΠ ]655]}γΥ, 
8 ποϊηϊηρ ΘΟ 5}}}}165 ὑπεὶρ ρυτγ. 2 Νον 
Ῥοβοϊἀοηΐαβ ἰ5 ἃ ψοπηάογ] ἔθ! ονν ἰῃ 41} 815; ῸΓΣ 
ΙΠουρΡ ἢ ἢ6 σΟμΒίἀθὺβ 885 ἀπϑυρροτγίεα ὈΥ ὑδβυϊ το ηΥ 
ἴῃς δου οὗ ἴῃς νογᾶρὲ οὗ ἴμεῈ Μᾶαρυβ, ψῃ οὶ 
Ηετδο εἰ θ9 ἰο]α, πα οἵ πε νογαρὲ Ἔνεῃ οὗ [ῃ6 
δἰ 9584 7165 οὗ Νεοο, οὗ ψῃϊοὴ Ηετοαοῖαβ ρῖνοθ 8 
δοοουηῖ, ἢ6 ρυΐβ ἀον 88 [68] εν άθπος [5 Βευραθδῃ 
βἴοσυ, ὑπουρῇ πὲ εἰὑπεὺ ἱηνθηΐθα Ὁ ἰδ ] ἢ ΟΥ 
δοςσορίεα 1 ἔγοχῃ οἴμεγθ ῇο γα 105 ἱπνθηΐουβ. ΕῸΓ, 
ἴῃ ἴΠ6 βγδὺ ρἷδοθ, ψῇμδῖ ρῥ]δυβ ΠΣ 5 Πα τὰ ἰπὶ {Π6 
“Ξ αἴγδηρδ τ ϊδοῆδποο᾿᾿ ψ ῃοἢ ἴῃς [πα ΐδη [6115 ἀρουΐ 
γὴν, ἴῃ6 Δταρίδῃ Οὐ] 15 {|| ἃ σῖνϑὺ ἴῃ 105 Πδύτον- 
πι685, Δη6 ἰὖ ἰ5 ἀρουῖ ἔπεα τπουβαπα οἰδαΐα ἰοηρ ὕΡ 
ἴο ἰϊβ8 τηουϊῇ, ψ]ι]οἢ, ἰῃ 5 ζαγΏ, 15 πᾶῦτον ΓΠγουρπουῖΐ 
115 Θηγα ἰεησίῃ; ἃμῃπα 580 Ὁ 15 ποὺ ΠΠκοὶγ πὶ [8 
πα ]δη5 ψγῆο γα νογαρίηρ ουδίαα {5 συ] σγοσα 
Ρυδβῃεα ουἷ οὗ {πα ῖγ σουγβα ἰπῖο ἰδ ὈῪ τηϊοίακα (ον 1ἴ5 
ΠΔΥΤΟΨΏΘ55 δ 1ἴ8 τηουϊῃὴ ψοῦα ἤᾶνε βῇονῃ ὑποὶγ 
τηΐδίαϊς ), ποὺ, 1 ΤΠ 6ΥῪ 56116α ἱπῖο ἴπ6 σὰ} ομ ρυγροβα, 
αΙά ΤΠΕΥ ΔΩΥ ἸΟΠΡΟΥ ἤᾶνε ἴδ δχουθα [ἢδὺ {Π6Ὺ 
Τηϊδίοοκ {πΠεῈῚ} σΘΟγ86 ΟΥ δποουηΐοσεα ἱποοηβίδηϊ 

3. ΤῊ δῦ οΥΒὮ ΣΡ οὗ ὑθϑθ νΘΥΞΘΒ 15. ΚΉΏΟΤΩ. 
5. 8366 Ἰοοϊῃοίο, Ρ. 172. 

ὃς 
ΝΟΙ, 1. σςσ 



Θ5ΤΈΑΒΟ 

Ο101 λιμῷ τε πῶς περιεῖδον ἅπαντας ἀπολλυμένους 1 

σφᾶς πλὴν ἑνός; περυγενόμενός τε πῶς ἱκανὸς ἦν 
μόνος κατευθύνειν τὸ πλοῖον οὐ μικρὸν ὄν, τά γε 
τηλικαῦτα πελάγη διαίρειν δυνάμενον; τίς δ᾽ ἡ 
ὀξυμάθεια τῆς διαλέκτου, ἀφ᾽ ἧς ἱκανὸς ἣν πεῖσαι 
τὸν βασιλέα, ὡς δυνάμενος τοῦ πλοῦ καθη- 

γήσασθαι; τίς δ᾽ ἡ σπάνις τῷ Ἐϊεργέτῃ τῶν 
τοιούτων καθηγεμόνων, ἤδη γνωριζομένης ὑπὸ 

πολλῶν τῆς ταύτῃ θαλάττης; ὁ δὲ δὴ σπονδο- 

φόρος καὶ θεωρὸὲ τῶν Κυξικηνῶν πῶς ἀφεὶς 
τὴν πόλιν εἰς ᾿Ινδοὺς ἔπλει; πῶς δὲ ἐπιστεύθη 

τηλικαύτην χρείαν; πῶς δ᾽ ἐπανιὼν ἀφαιρεθεὶς 
πάντα παρὰ τὴν ἐλπίδα καὶ ἀτιμωθεὶς ἔτι μείζονα 
ἐπιστεύθη παρασκευὴν δώρων; ἐπανιὼν δὲ καὶ 
παρενεχθεὶς εἰς τὴν Αἰθιοπίαν, τίνος χάριν ἢ τὰς 
διαλέκτους ἀπεγράφετο, ἢ τὸ ἀκρόπρῳρον ἐπυνθά- 
νετὸ τῆς ἁλιάδος πόθεν ἐκπέσοι; τὸ γὰρ μαθεῖν 
ὅτε ἀπὸ δύσεως πλεόντων ἦν ναυάγιον, οὐδενὸς 

ἔμελλεν ὑπάρξειν σημεῖον, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς ἔμελλεν 
ἀπὸ δύσεως πλεῖν κατὰ τὴν ἐπάνοδον. ἐλθὼν 
δ᾽ οὖν εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν, φωραθεὶς ὡς νενοσφι- 
σμένος πολλά, πῶς οὐκ ἐκολάσθη, ἀλλὰ καὶ 

περιήει τοὺς ναυκλήρους διαπυνθανόμενος, δεικνὺς 

ἅμα τὸ ἀκρόπρῳρον; ὁ δὲ γνωρίσας οὐχὶ θαυμα- 

1 ἀπολλυμένους, ΧΥΪΔΙΘΥ, ἴον ἀπολομένους ; 41} οἀϊίογ, 
οχοθρῦ Κυδπιθν, ζο]ονίην ; Ο. ΜΆΘΟΙ ΔΡρτονίηρ. 
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ΘΕΟΘΒΑΡΗΥ, 2. 3. ς 

ὙΠπ45. Αμπα ἢον οδῃ ἰδ ΡῈ ὑπαὺῦ ὕΠ6Υ ρΡεσταϊ δα 41] 
{Πεῖτ ΠυσθῈΥ ἴο α]ς οὗ δἰαγναίϊί,Ἑοη ἢ Π6 Ἐχοθρίοι 
οὗ οὔβ δῆ ᾿Αμπᾶ ἢ ἢδ βυγνὶνοά, ἢονν οοὐἹὰ ἢδ 
β'ηρ16- βαπαθα ἢᾶνα ρσυϊάεα [ἢς 5810, ψ ῃ ϊοἢ νν85 ποῖ ἃ 
5128}} ΟΠ6, δίποα δ 4]1] ενϑηῖβ ἰὺ σου]α 541] ονδὺ ὀρεῃ 
8685 οὗ 850 ρτεαὺῦ οχίδβηῦϊ ἢ Αμᾶα πον βίτδησε ἢΐ5 
ΒΡΕΘαῪ τηδδίοσυ οὗ [ῃ6 Οτεακ ἰδῆσυᾶρε, ψὩ ]οἢ 
ΘΩΔΌΪοα ἴτπα ἴο σοηνίποα ὑῃ6 Κίηρσ {πΠᾶὺ ἢ6 νψᾶβ 
οομηροΐθδηΐ ἴο δοὺῦ 8ἃ5 ρι]οὐ οὗ ἴπς ἐἊχρεαϊθοη Απὰ 
ον βίσχδηρε Επογροῦθϑ᾽ Βολσο οὗ οοτηρεϊοηΐ ΡΙ]οὔϑ, 
βίῃοσα [ῃ6 868 ἴῃ ὑπδαΐ γτερίοῃ νγὰβ δἰγσεδαν πονη ὈΥ 
ἸΏΔΗΥ 6 ὃ Απὰ 85 ἔου ἰῃαὺ ρεδοαὶ ἤθγδὶα δπα βδογεα 
ΔΥΩὈΆ558Δ60Γ οὗ [ῃ6 ΡΕΟρΙε οὗ ΟγζΖίουβ, ον σᾶτης ἢς ἴο 
ΔΡΔΠΩΟΩ ἢΪ58 παῖϊνε οἱζγ δῃηὰ ρὸ βαρ ἴο [παϊὰ Ὁ 
Απᾶ δον ἀϊα ἢδ οοχαα ἴο θὲ εηὐγυβίεα σψἱτἢ 50 στοαὶ 
8 οὗἴςοΡΡ Αμπαὰ δἰ πουρ]. οἡ 5 γεϊυστη Ἔνουυ βίην 
γγν85 [Δ ΚΘῚ ἄννἂῪ ἔγοτα ἢΐπ), ΘΟΠ ΥΑΓῪ ἴο ἢΐ5 Ἔἀχρεοϊαζίοῃ, 
δορὰ 6 νψὰ8 ἰῇ αἴδβρτδοθ, ἢονν αἰἃ Πα οοῖας ἴο θὲ 
δηὐτυβίεα ψἹ ἢ ἃ 501}} στεαῖεῦ εαυϊρηηοηΐ οὗ ργεβεηΐβ ἢ 
Απα ψἤδῃ ἢς τεϊυχηθα ἔγοσαη [158 Βεοοῃμα νογᾶρδ δῃηὰ 
γγὰ8 ἀτίνεη ουἷ οὗὨ ἢΐ5 οουγβε ἴο ΕΠΠΙορία, ΨΥ αἱὰ Πα 
γυῖα ἄοννιι ποβθα [ἰδἷ5 οἵ ψογάβ, δὰ ψῇγ αἰὰ ἢδ 
ἐηαυΐγα ἴτοα ψῇηδῦ βοῦγος ὑῃ6 δδὶ οὗ ῃδὺ Πδῃίηρ- 
ϑιήδοῖς Πα ὈΘΘη οαδὺ ἀϑῆοσεδΡ ΕῸΥ ἴῃ6 αἰβοον τΥ 
ὑπαῦ {Π|5 ἱξ οὗἨ ψγϑοκαρα δα βεϊοπρϑα ἴο γλθῃ ψγῆ0 
538116 ἃ ἴτοτλ ἴῃ6 ψεβῦ οου]ὰ ἢᾶνε οἰρηϊθῇεα ποιίῃίηρ, 
βίηοα. ἢ ΠΙμηβ6] ἢ νγὰβ ἴο 581] ἔοχη ὑῃ6 ψεϑϑὺ οὐ ἢἷβ. 
Ποιηθνδια νογᾶρθ. Απᾶ 80, ἀρδίῃ, ρου ᾿ιἶβ γεϊ 
ἴο ΑἸοχαμαάγία, θη ἰδ ννὰ5 αἰβοονογεα ἐμαὶ ἢς δά 
βἴοιθῃ τσ ἢ ῥγορογῖυ, μον 15 ἰὑ ὑῃαὺ ἢ6 ν8β8 ποῖ 
Ρυπίβ)64, πα ὑπαὶ ἢς ἐνθὴ σψϑηῦ ἀρουῦΐ ᾿ηϊουνιεσίηρ 
ΒῃΙΡηηδϑίουβ, ἂ ἴῃ βᾶϊηθ της δῃονίηρ ὑπο {Π6 
ἤἄρυτε-68α οὗ {ῃς βῃηήυΣ Απα νναβη ὑ {Π1| τωδὴ ὑδμαῖ 
γεοορηϊζεα {Π6 ἤρυγο-Πεδα ἃ ψοπαογ] ἔε ον ὃ Αμὰ 

387 
σα 



ΟΝ 

Ο102 

5ΤΒΑΒΟ 

’ { Ἧ ᾽ 3 ’ Ἁ στὸς; ὁ δὲ πιστεύσας οὐ θαυμασιώτερος, καὶ 
2 7 ’ 2 Ν 3 Ἁ 3 , κατ᾽ ἐλπίδα τοιαύτην ἐπανιὼν εἰς τὴν οἰκείαν, 

καὶ μετοικισμὸν ἐκεῖθεν ποιησάμενος εἰς τὰ ἔξω 
Στηλῶν; ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐξῆν! ἄνευ προστάγματος 

ἐξ ᾿Αλεξανδρείας ἀνάγεσθαι, καὶ ταῦτα νενο- 

σφισμένῳ βασιλικὰ χρήματα. οὐδέ γε λαθεῖν 
ἐκπλεύσαντα ἐνεδέχετο, τοσαύτῃ φρουρᾷ κε- 
κλεισμένονυ τοῦ λιμένος καὶ τῶν ἄλλων ἐξόδων, 

ὅσην καὶ νῦν ἔτι διαμένουσαν ἔγνωμεν ἡμεῖς 
ΕῚ δι - 9 ᾽ λ ῇ. ἐπιδημοῦντες τῇ ᾿Αλεξανδρείᾳ πολὺν χρόνον, 

ἴω ἴω ς καίτοι τὰ νῦν πολὺ ἀνεῖται, Ῥωμαίων ἐχόντων' 
αἱ βασιλικαὶ δὲ φρουραὶ πολὺ ἦσαν πικρότεραι. 
ἐπειδὴ δὲ καὶ ἀπῆρεν εἰς τὰ Γάδειρα καὶ ναυπηγη- 

σάμενος ἔπλει βασιλικῶς, καὶ “ διαλυθέντος αὐτῷ 
ἴον ’ [ον 

τοῦ πλοίου, πτῶς μὲν ἐναυπηγήσατο τρίτον λέμβον 
3 ΔΛ 53 ’ [ον Ἁ 4 ’ὔ ἐ δ᾿ Ἁ ἐν τῇ ἐρήμῳ; πῶς δὲ πλέων πάλιν καὶ εὑρὼν τοὺς 
ς ’ὔ’ 324 ἴω ο « ’ 3 ἑσπερίους Αἰθίοπας τοῖς ἑώοις ὁμογλώττους οὐκ 
9 ’ ’ Ν ε φ» κι ἴω [2 ΤΩΣ 

ὠρέχθη διανύσαι τὸν ἑξῆς πλοῦν, οὕτω χαῦνος 

ὧν πρὸς τὸ φιλέκδημον, μικρὸν ἔχειν ἐλπίσας 
λοιπὸν τὸ ἄγνωστον, ἀλλ᾽ ἀφεὶς ταῦτα τῆς διὰ 

᾿Βόγου ναυστολίας ἐπεθύμησε; πῶς δ᾽ ἔγνω τὴν 

λάθρα κατ᾽ αὐτοῦ συνισταμένην ἐπιβουλήν; τί 
Ὁ 9 [δ] ’ ’ ς 9 ’ 

δὲ τοῦτ᾽ ἦν τῷ Βόγῳ πλεονέκτημα, ὁ τἀνθρώπου 

ἀφανισμός, ἐξὸν ἄλλως ἀποπέμψασθαι; γνοὺς 

1 ἐξῆν, Οοδοῦ, ἴον ἐξὸν ἦν. 
3. καί, 15 τοϊδι ηθα αρϑὶηβῦ ΟὐΥδῖΒ δηα Μοίῃθϊζο, νο 6] 66 1. 
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ΘΕΟΟΒΑΡΗΝΥ, 52. 3. ς 

γγΆ5η 1 ὑῃα τη ἰῃδὶ βε]ϊενεα πὴ ἃ 5}}}} τηοσα 
γγΟΠαΘΥ] ἔθ ]]ον --- 6 τάδ ῃο οἡ {Ππ βἰγεηρὶῃ οὗ ἃ 
ἢορο οὗἙ παῖ βοτῖ γεϊυσηδα ἴο ἢΪ8 ἢογηβ ἰδηά, δῃὰ ὑμθῃ 
σἤμδηρδα ἢϊ5 Βοηγα ἴο [ῃς τερίοῃβ ρεγομπᾶ πε ΡΙῚ]Π]ὰγα ἢ 
Βαὺ [Ὁ ψου]ὰ ποῖ Ἔνεὴ πᾶνε θθδη ρειταϊ δα Βίτῃ ἴο ρμυΐ 
ἴο 868 ἔγτοιῃ ΑἸεχαπάγία σψιτπουῦ ἃ ραβϑϑρμοτῦ, Ἰεαϑὶ οὗ 4]} 
αἴνευ. ἢῈ ᾿ιδα 5βἴοϊθη ργορευῖυ βεϊοηρσίηρ ἴο [6 Κίηρ. 
Νοῖῦπεν σου]ὰ μα ἢδᾶνα 8816 ουὖ οὗ 6 ΠδιΡΟΟΥ 
ΒΘΟΡΕΙΥ, βίησα ποῦ ΟὨΪΥ ὑΠ6 ΒαγροῦΓγ, θαΐ 4150 41} ὑΠ6 
οἴου ψ8ὺ5 οὗ ἰβϑϑὰθ ἔγοια ἴῃς οἰΐγ δᾶ αἰνγβ θεθῃ 
Καρὺ οἱοββα ὑπᾶδὺ ᾿υβὶ ἃ5 βίσοηρ ριδγα ἃ51 Κηονν ἰ5 
51] Καρῦ ἃρ ἴο [15 ἀδγ (ἔου 1 πᾶνα Ἰ᾿ἱνεᾶ ἃ Ἰοὴρ {ἴτας 
ἴῃ ΑἸΕχδηατ4)---[Ποῦρἢ δ᾽ ὑπ 6 ρῥγαβϑεπὶ {ΐμχθ, ὑ μου 
Βομηδῃ σοηΐτοὶ, ὑΠ6 ψαΐοἢ 15 σοηϑί ΟΥ̓Δ] το]αχϑᾶ: 
θυΐῖ ὑπᾶδὺ ἴῃς Κίηρθ, [6 συδτὰβ ΕῈ το ἢ ἸΩΟΓΕ 
βίσιοῖ, Απά, δραΐη, ἤθη Επάοχαβ ἢ8α 541]6 ἃ ἀυνδΥ 
ἴο ὅδΔαε5, ἀπα ἴῃ τογὰὶ βἴγ]ε ἢδα θυ] Πἐπη56] βῃ]08 
δηα σοπεϊπαυδα οἢ δ νογᾶρα, δεν 15 νθβ856] ῃδα βθ θῇ 
Ὑ͵ΘΟΪςΘα, ον σου] ἢ6 ἢανα 01] ἃ [τα Ροαὺ ἰῃ [Π 6 
ἀεβοτῦ ὃ Αμπᾶ δον ἰ5 ἰΐ, ψ ἤθη ΟὨΟ6 τοὙ6 ἢς ρυΐ ουὐ 
ἴο 868 δῃᾷ ουπὰ {Πδὺ [Πο856 ννεβίεσῃ ΕἸ ΟΡ ἢ 5 Βροῖκα 
ἴῃς βᾶτηθ ἰδησυδρε ἃ5 ἴῃ δαβίθσγῃ ΕἸ ορίδηβ, [ῃδὺ ἢ6 
γγὰ5 ποὺ δάσο ἴο δοσοιρ] } 8ὴ πε τοδὶ οὗ ἢϊ5 νογαρε 
(μαϑιηοἢῃ ἃ5 ἢ6 ννᾶβ 850 ἴὉ0]15ἢ ἴῃ ἢΐβ ΘΑ ΓΙ 6585 [ῸΓ 
ἴγανθ]β δοτοδα, δπα βἴπος ἢς δα δ ροοᾶ ἤορε {παὺ 
ἴῃς Ὁπαχρίογεα τειηδίμαθυ οὗ πἷ νογᾶρε νψὰβ ὑυΐ 
818])---αῦ ᾿ηδἴεδα σάνε ὉΡ 41} ὑΠ15 δπα Ἵοποεϊνεα ἃ 
Ἰοηρσίηρ ἴον ὑπ6 Ἄχρβαϊτίοη παὶ γγὰβ ἴο Ὀ6 οαγγθα ουΐ 
ΤὨτουρἢ {πε δἱὰ οὗ Βορῃὰβ8 ἢ Απᾶ δον ἀἰά δ δοιηε ἴο 
δάση δρουῦῖ ἴΠε ῥοῦ ὑπαὶ νγᾶβ βεογεῦν γϑιηβα ἀραϊηϑὶ 
ἢ ἢ Αμα να δανδηΐαρε οου]ὰ ὑΠ15 ἢᾶνα "δθὴ ἴο 
Βορῃ ---Ἰ τηθδὴ ἢἰβ οδυβίπρ ἰῃς αἀἰδαρραοάγδηος οὗ τῆς 
ἸδΔη ψΏδη ἢ τηϊσηῦ ἤδᾶνεα αἰβυηββαα ἶπὶ ἴῃ ΟΥ̓ΠΘΥ 
ψαγβὺ Βαΐ ἀνε 1 ἴΠ6 τηδῃ Ἰεαγηθα δρουῦΐ {πε ρ]οῦ, 
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Ξ5ΤΒΑΒΟ 

δὲ τὴν ἐπιβουλὴν πῶς ἔφθη φυγὼν εἰς ἀσφαλεῖς 
τόπους; ἕκαστον γὰρ τῶν τοιούτων οὐκ ἀδύνατον 
μέν, ἀλλὰ χαλεπὸν καὶ σπανίως γινόμενον μετὰ 

τύχης τινός" τῷ δ᾽ εὐτυχεῖν ἀεὶ συνέβαινεν, εἰς 
κινδύνους καθισταμένῳ συνεχεῖς. πῶς δ᾽ οὐκ 
ἔδεισεν ἀποδρὰς τὸν Βόγον πλεῖν πάλιν παρὰ 
τὴν Λιβύην σὺν παρασκευῇ δυναμένῃ συνοικίσαι 
νῆσον; 

Οὐ πολὺ οὖν ἀπολείπεται ταῦτα τῶν Πυθέου 
καὶ Εὐημέρου καὶ ᾿Αντιφάνους ψευσμάτων. ἀλλ᾽ 
ἐκείνοις μὲν συγγνώμη, τοῦτ᾽ αὐτὸ ἐπιτηδεύουσιν, 
ὥσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς" τῷ δ᾽ ἀποδεικτικῷ καὶ 
φιλοσόφῳ, σχεδὸν δέ τι καὶ περὶ πρωτείων ἀγωνι- 
ζομένῳ, τίς ἂν συγγνοίη; ταῦτα μὲν οὖν οὐκ εὖ. 

6. Τὸ δὲ ἐξαίρεσθαι τὴν γῆν ποτε καὶ ἱξήματα 
λαμβάνειν καὶ μεταβολὰς τὰς ἐκ τῶν σεισμῶν καὶ 
τῶν ἄλλων τῶν παραπλησίων, ὅσα διηριθμησά- 
μεθα καὶ ἡμεῖς, ὀρθῶς κεῖται παρ᾽ αὐτῷ" πρὸς ὃ 
καὶ τὸ τοῦ Πλάτωνος εὖ παρατίθησιν, ὅτι ἐνδέ- 
χεται καὶ μὴ πλάσμα εἶναι τὸ περὶ τῆς νήσου τῆς 
᾿Ατλαντίδος, περὶ ἧς ἐκεῖνος ἱστορῆσαι Σόλωνά 
φησι πεπυσμένον παρὰ τῶν Αἰγυπτίων ἱερέων, 
ὡς ὑπάρχουσά ποτε ἀφανισθείη, τὸ μέγεθος οὐκ 
ἐλάττων ἠπείρου" καὶ τοῦτο οἴεται βέλτιον εἶναι 

1 ΤῊΘ οηἱν αἰγθοῦ γεΐθγθηοθ Ὄχδηῦ ἰη Ρ]αῦο ο ὑπ ὑγαῦ ΟΓ 
ἔδΙ ΒΟΥ οὗ ὑμ9 βύουυ 8 πιδᾶθ Ν δοογδύίθα ἴο ΟὐἹἱὐϊαϑ : ““" Απᾶ 
δῦ ΟὔὮΘΡ πϑΡργαύϊνο᾽᾽᾿" (Ὀαὺ ὑῃθ Αἰ]δηῦβ βίου υ) “" 88 ἢ 
ὙΘΥΥ͂ τοὺ δανδιηΐαρθ οὗ Ὀϑίπρ ἃ ἔδοὺῦ πὰ ποὺ ἃ ἢοίϊοῃ 
(ΤΊηιώοιι 26 Ἐ.) 

3 71ὴ Ρ]δῖο, οπ οὗ ὕπο Εργρύϊδῃ ῥυϊθδϑὺθ 18 ογθαϊ θᾶ ν ἢ 
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ΘΕΟΘΒΑΡΗ͂Υ, 2. 3. κ-ό 

ἢονν οοὐἹἱὰ Π6 ἢᾶνα τηϑας6 15 δβοᾶρὲ ἴο. ρδοθβ οὗ 
βαίεϊγ ὃ Εον, δ Ππουρἢ {Π6γα 15 ποϊῃίηρ ἱμιροββὶθ]α 
ἴῃ ΔΩΥ 6808068 οὗ ὑμαῖ εοτῖ, γεῦ Ἔν ΟΥΎ οὯ6 οὗ ἔπεα ἰ5 
ἀπ ου] δ ἀπ τΆγ ον τηδᾶς ενθῃ νυ ἱἢ ἃ βἴγθαϊς οὗ Ἰυοῖ ; 
μυὺ Επιαοχια 18 αἰνναγβ δὐϊεπά θα Ὀγ ροοά Ιυςκ, Δ Πουρἢ 
[6 15 μἰδεθα ἴῃ 76ορϑγαϊθ8 ομα δον δῃοΐμοσ. ἀπά, 
δραῖτι, δῇθον ἢς δα δβοαρβὰ ἔγουη Βοριυβ, ΨΥ Ψ88 ἢς 
ποῦ δἴγδια ἴο 881} οὔθ τηογα δίοηρ' ἴθ οοδϑὲ οὗ [ργὰ 
θη δα Πδα δὴ ουὐῆϊ ἰαγρὲ δπουρἢ ἴο σο]οηΐζα 8 
158]4πα ἢ 

Νονν, γδδ]}γ, 411 {Π1ὶ5 ἀοδθϑθ ποὺ [4}} ἔα. βῃοσγὶ οὗ 
τῆς δου οαϊίοηβ οὐ Ῥυίῃμεδβ, ΕἸ ποι θσβ δῃα Αηἰϊ- 
Ρῇδῃθβ. Τῆοβε θη, μουονου, 6 οδῃ ραγάοη ἔοσ ὑμὶν 
ἔα τ] δἰ ]οη9---8ῖ πος ὕΠδΥ ΤΌ]]ονν Ρυθοΐβε!υ τῃ}15 ἃς ὑπεὶγ 
θυ 658---Ἴ δῦ 85 γα ΡΟ ἸπρρΊου ; υυὺ ψῆο οουἹὰ 
Ρᾶτάοῃ οβείἀοῃΐυβ, τηδϑίον οὗ ἀδιποηβίσγαϊδἯἬοη δηᾶ 
ῬΕΙ]ΟΒΟΡΒΘΥ, οτὰ χὰ ΤῊΔΥ δἰτηοβῦ 94}} {π6 ο]αἰπχδηΐ 
ἴου ἢγοῦ Ποηουγβ. 850 τηῦςῇ, δὺ ᾿οαϑὶ, 15. ποὺ ψ6]}} 
ἄοῃα Ὀγ Ῥοβεϊοῃὶα8. 

6. Οπ ἐπε οὔμοῦ βδηά, ἢ σουγθοῦν 868 ἀόνῃ ἴῃ 
ἢϊ5 ψοῦκ ἴῃς ἔδοῦ ὑπᾶῦ ἴῃς δαγῦ ἢ βοιηδυϊῃηθ5 ΥἼ565 δηα 
ἈΠ οΥρΟαΒ βου Πρ ργοςα 8565, 8ηαἃ ἈΠπάδΥροα5 σἤΔηρΡ 68 
ὑπαὺ τεβυϊῦ το δαυζμπαυδῖεβ δπα ἴΠ6 οΟΥΠΟΥ 5 γα ]8 0 
δθοποὶ65, 411 οὗ ψ πο ἢ 1 ἴοο ἴᾶνα δηυμηθγαϊεα ἅρονε. 
Αμα οἱ [Πἰ5 ροϊπῦ 6 ἀοα65 ψ6]}} ἴο εἰΐα ἴῃς βἴαϊειιεηΐ 
οὗ Ρ]αῖο {πᾶῦ 1Ὁ 15 ροββϑίθ]ς (πὶ ὑπ 6 βἴογυ δρουΐ {πῸ 
Ι8Βαπάὰ οὗὐ Αὐαι ϊβ 15 ποῖ ἃ δοϊίοπ. (ὐποογηΐηρ 
Αὐ]αη 5 Ρ]αἴο τοῖα ὑπαὶ ϑοίοη, δῆσον ἢδνίηρ τηδᾶς 
ἱπααυΐγγ οὗ [πε Ἐργρίζίδη ρτὶοβὺβ, τερογξβα {Πὺ ΑΔ Π 018 
αἰά οπςς εχἰϑῦ, ναὶ αἸθαρρεοαγεα--- 8 15] Πα ΠΟ 51: 8}} 6 Γ 
ἷῃ 51Ζ6 {πῃ 84 οοηὐϊηδηΐ 2; δπα Ροβοϊδοηΐυ5 ὑπ} κ5 

βδυΐηρ ὕο βοϊοῃ ὑμαῦ Α {1818 νγαβ Ἰδῦρϑν ὕμδη Γἱῦγα ἁπα Αϑία 
ῬΡυύῦ ὑορσούπθι, δηᾶ ὑμδῦ, 85 ἃ γοβα]ῦ οὗ υἹἱοϊθηῦ δαυ αν ο8 
δια Ποοάδ, ἰῦ βαηὴῖκς Ὀδμδδί ἢ ἢ 5θἃ ἴῃ ἃ β'πρ]6 ἀδγ δηὰ πϊὶσῃῦ 
(866 ΤΊ ηιαριι8 394-25, ἀπὰ Ογτίαϑ 108 ΕΒ, 1] 6). 
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5ΤΈΑΒΟ 

λέγειν ἢ διότι ὁ πλάσας αὐτὴν ἠφάνισεν, ὡς ὁ 
ποιητὴς τὸ τῶν ᾿Αχαιῶν τεῖχος. εἰκάζει δὲ καὶ 
τὴν τῶν Κίμβρων καὶ τῶν συγγενῶν ἐξανάστασιν 
ἐκ τῆς οἰκείας γενέσθαι κατὰ θαλάττης ἔφοδον, 
ἀθρόαν συμβᾶσαν. ὑπονοεῖ δὲ τὸ τῆς οἰκου- 
μένης μῆκος ἑπτά που μυριάδων σταδίων ὑπάρχον 
ἥμισν εἶναι τοῦ ὅλου κύκλου, καθ᾽ ὃν εἴληπται, 
ὥστε, φησίν, ἀπὸ τῆς δύσεως εὐθυπλοῶν" ἐν 

τοσαύταις μυριάσιν ἔλθοις 5 ἂν εἰς ᾿Ινδούς. 
1. ᾿Ἐπιχειρήσας δὲ αἰτιᾶσθαι τοὺς οὕτω τὰς 

ἠπείρους διορίσαντας, ἀλλὰ μὴ παραλλήλοις τισὶ 
τῷ ἰσημερινῷ, δι ὧν ἔμελλον ἐξαλλάξεις δεί- 
κνυσθαι ζῴων τε καὶ φυτῶν καὶ ἀέρων, τῶν μὲν τῇ 
κατεψυγμένῃ συναπτόντων, τῶν δὲ τῇ διακεκαυ- 
μένῃ, ὥστε οἱονεὶ ξώνας εἶναι τὰς ἠπείρους, 
ἀνασκευάζξει πάλιν καὶ ἐν ἀναλύσει δίκης γίνεται, 
ἐπαινῶν πάλιν τὴν οὖσαν διαίρεσιν, θετικὴν 

ποιούμενος τὴν ζήτησιν πρὸς οὐδὲν χρήσιμον.) αἱ 
γὰρ τοιαῦται διατάξεις οὐκ ἐκ προνοίας γίνονται, 
καθάπερ οὐδὲ αἱ κατὰ τὰ ἔθνη διαφοραί, οὐδὲ 
αἱ διάλεκτοι, ἀλλὰ κατὰ ἐπίπτωσιν καὶ συν- 

τυχίαν' καὶ τέχναι δὲ καὶ δυνάμεις καὶ ἐπιτη- 

1 εὐθυπλοῶν, Οοδοῦ, ἔον Εὔρῳ πλέων ; ΒοΓηΔαΔΙκῖΒ, Α.  ορΘΙ, 
ϑΡΡτονίηρ. 

ἔλθοις, Οογδὶβ, ἴου ἔλθοι; Οοροϑοῦ ἱπάθροπάθηθιυ ; Βοσῃᾶ- 
ἀδἰκῖθ, Ὁ. Μύ]ον, Δ. οροὶ, ΡΡεονίηβ. 

8 χρήσιμον, Οοδοῦ, ἔογ χρησίμως. 
4 δέ, Οογαΐβ, ἔογ τε ; Μαίποκθ ζο ]ονίην. 
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ΘΕΟΘΒΑΡΗΥ, 52. 3. 6-1 

ὑπαῦ 1 15 θα ζον ἴο ρυΐ [Π6 τηδῦϊοσ ἱπ ὑπαὶ νὰν ὑβδῃ 
ἴο 88Υ οὗ ΑἸΪΔμ 5: “ [8 ἱπνθηΐου οδυβεα ἴδ ἴο ἀΪ5- 
ἌΡΡΘδυ, }υδϑ 85 αἸα πε Ῥοεὺ ἴΠ6 νν8}} οὔ πε ΑἼμδεδῃβ.᾽1 
Αμα Ῥοβείἀοῃῖιβ 4180 σοπ]εοΐαγες ὑπ {Π6 τηϊρτῦοῃ 
οἵ [πΠ6 ΟἸγΥΐδη5 δηα ὑμεὶνγ Κἰ 5 [0}1ς ἔγοτῃ {πεῖν πδῦνε 
ΘΟ ΗΥΤΥ ΟσΟουΥΓΘα 85 πε ταβ] οὗ δὴ ἱπυπάαϊἰίοη οὗ ἴῃ 6 
868 ὑπαῦ σδτηδ Οἡ 8ἃ]] οὗ ἃ συδάδθῃη. Απα ἢε βυβρεοὺβ 
{παῖ [πε Ἰεησίῃ οὗ ὑπ ἱπμαριϊεα ψου]α, Ὀεΐῃρ ἀρουΐ 
βανδηΐυ ἐπουβδηα βἰδαΐδ, 15 Π41} οἵ ἴῃς δηθγε οἶγοὶα 
οη ΨΠΙΟἢ ἰδ Πᾶ458 Ὀδθη ἴδκθῃ, 80 ἐμ, βᾶγ8 6, 1 γοὺ 
881} ἔγοτη πε νϑϑὺ ἴῃ ἃ βίγαιρῃῃῦ σοῦγβα γοὺ νν}1}} Τθδ ἢ 
1μπαᾶϊὰ νι {πε βανθηΐυ ὑμπουβαπα βἰδαϊδ. 

1. Τῆδη, δῇδοσ δὴ αἰϊειηρὺ ἴο πα ἔδα]δ ἢ ὑΠο588 
ψγο αἰνΙαεα ἴῃς ἱπηῃδθιῖεα ψου]α ᾿ηἴο σοοηὐποηΐβ ἴῃ 
ἴῃς νὰν ὕπεγ ἀἱά,35 ἱποῖεδα οὗ Ὀγ οεγίαϊῃ οἶγο]εβ 
Ρᾶγ8116] ἴο {π6 δαυδῖον (ὑΒβτουρἢ τρεδηβ οὗ νοὶ ὑΠῈῪ 
σου]ὰ μᾶνὰ ἱπαϊοαϊθα νδυϊαῦοηϑ ἰῇ δι) }5, Ρ]δηῖβ, 
δη4 οἸϊτηαῖοθ5, θθοδυβ6 0116 οὗ {Π656 Ὀθ]οηρ' ῬΘου]  ΑΥΪΥ 
ἴο πε ἔρια Ζοηθ δηᾶ οὔμευβ ἴο ἴῃς ἴον ΖΟΠΘ), 
80 ὑμαῦ ἴΠ6 οοπυϊηεηῖθ ψγουἹα ΡῈ ργδοῦ δ! ]γ ΖΟΠΘ6Β, 
Ῥοβεϊἀοηίυβ ἀρδίῃ γενίβε8 ἢ18 ΟΥ̓ Ρ]68 δῃὰ νυ Παγαννβ 
ἢ15 ἱπαϊοϊχηθηΐ, ἰπ ὑμαῦ ἢ ἀρϑίῃ ἀρρτονεβ οὗ [Π6 ῥτε- 
νΔ]Ππρ αἰν δβίοη ἰπΐο γα οοηὐποπῖβ, ἀπαὰ ἴῃυ5. Πα 
ΤΉΔ]}κ65 ἴΠ6 αυαϑίϊοη ἃ τ 6 γ6 τηδίζεγ οὗ δγρυχηθηΐ ψ τ ἢ 
ΠῸ υδ86.] ἐπα ἴῃ νίενν. ΕῸΓ δυο ἃ αἰβιυραυϊοι οὗ 
διηΐταδ]β, ρ᾽δηΐθ, πα ΟἸπλαΐδϑ 85 οχὶβὺβ 15 ποῦ ἴῃς γϑβϑυ]ῦ 
οὗ ἀεδίρη---ἰυδῦ 85 ὑπὸ αἰ βεσγεηοεβ οὗ τῶσθ, οὐ οὗ 
ἰδησαδρα, γα ποῦ, εἰ Π6γ---ἰαῦ γάμου οὗ δοοίἀθηῦ πα 
σὔδποθ. Αμπα δρδίῃ, 85 γερατάβ ἴῃς ναγίουβ τῖβ δπα 
ἔλου 6 5 δα ἱηϑυϊ τυ! οῃ 5 οὗὁ τηδη κί ηα, τηοσὺ οὗ ὑμθηι, 

1 Τδῦ ͵8, Βοίοῃ ἀνοϊθά {6 Ὠἰβύογίοδὶ οομβθαθησθθ οἵ ἢ ΐβ 
δούϊοῃ ὈΥ͂ Ββἰπκίηρ Αὐϊαηὐϊθ8, Ἰπ8ὺ δἃ8 Ἡοπιοῦ ἦ1α ὈΥ τπδκίηρ 
Ῥοδβοίάοῃ δπα ΑροἹ]ο βύγθϑρ δυγαῦ νυ ἃ βοοα {116 γ78}1 Ὀα1]ὺ 
ὈΥ ὕπθ Αοἤδϑϑῃβ ἴῃ ἔγουῦ οὗ {Π6}} Βῃ105 (866 Ζἰαα Ἴ. 438, 441], 
δηᾶ 12. 1-88). 2. 66 ρῃ. 119 δῃὰ 199. 
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δεύσεις, ἀρξάντων τινῶν, κρατοῦσιν αἱ πλείους 
. ς ἴον ’ Μ Ν ἐν ὁποιῳοῦν κλίματε ἔστι δέ τι καὶ παρὰ τὰ 

’ Ψ , 4 3 Ἁ 3 ’ὔ ’ κλίματα, ὥστε τὰ μὲν φύσει ἐστὶν ἐπιχώριά 
δ᾿ 3 Ν 3 ᾽ὔ 3 , ’ὔ 

τίσι, τὰ δ᾽ ἔθει καὶ ἀσκήσει. οὐ γὰρ φύσει 
᾿Αθηναῖοι μὲν φιλόλογοι, Λακεδαιμόνιοι δ᾽ οὔ, 
καὶ οἱ ἔτι ἐγγυτέρω Θηβαῖοι, ἀλλὰ μᾶλλον ἔθει" 
οὕτως οὐδὲ Βαβυλώνιοι φιλόσοφοι φύσει καὶ 
Αἰγύπτιοι, ἀλλ᾽ ἀσκήσει καὶ ἔθει' καὶ ἵππων τε 
καὶ βοῶν ἀρετὰς καὶ ἄλλων ξῴων, οὐ τόποι μόνον, 
ἀλλὰ καὶ ἀσκήσεις ποιοῦσιν" ὁ δὲ συγχεῖ ταῦτα. 
ἐπαινῶν δὲ τὴν τοιαύτην διαίρεσιν τῶν ἠπείρων, 
οἵα νῦν ἐστι, παραδείγματι χρῆται τῷ τοὺς ᾿Ινδοὺς 
τῶν Αἰθιόπων διαφέρειν τῶν ἐν τῇ Λιβύῃ" 

3 ’ ᾿ »“)Ἅ εὐερνεστέρους γὰρ εἶναι καὶ ἧττον ἕψεσθαι τῇ 
ξηρασίᾳ τοῦ περιέχοντος" διὸ καὶ “Ὅμηρον πάντας 
λέγοντα Αἰθίοπας δίχα διελεῖν, 

ε δ᾽ ’ ς ἐῶ} 5» Υ͂ οἱ μὲν δυσομένου Ὑπερίονος, οἱ δ᾽ ἀνιόντος" 
(θα. 1. 24) 

Κράτητα δ᾽, εἰσάγοντα τὴν ἑτέραν οἰκουμένην, 
ἣν οὐκ οἶδεν “Ομηρος, δουλεύειν ὑποθέσει" καὶ ἔδει, 

φησί, μεταγράφειν οὕτως. 

ἠμὲν ἀπερχομένου Ὑπερίονος, 

οἷον ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ περικλίνοντος. 
8, Πρῶτον μὲν οὖν οἱ πρὸς Αἰγύπτῳ Αἰθίοπες 

1 Κράτητα δέ, Οαϑδαῦθου ἰηδβογὺβ ; Οογαΐβ, (ἀσοβ χά, Μαϑίποϊκο, 
ἘοΥΌῖρον, Ταγάϊθα, [0] ον της ; Κτδηιον, Ὁ, ΜΌ]]1οῦ, ρργονίῃς. 
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ΘΕΟΟΒΑΡΗΥ, 2. 3. γ-8 

γῇ ΟἿΟ6 6 ἢδνα δᾶδ ἃ Ὀερίὶπηΐηρ, ΠουΓΒ ἢ ἴῃ 
ΔΩΥ Ἰαϊτὰἀς ψ]δύβοανοῦ δηα ἴῃ οογίδιη Ἰηδίδηοαϑ Ἔνθ ἢ 
ἴῃ 5ρῖϊα οὗ [με Ἰαὐζυααα ; 50 ὑδΐ βοτωδ ἰοοδὶ]ὶ ομαγδοῖθσ- 
ἰδίϊοβ οὗ ἃ ρβορὶε οογχμς ὈΥ παΐυγα, οἴμοι ὈΥ ὑγαϊηΐηρ 
8δηα Πα ὶῦ. ΕῸΓ ᾿ἰηβδἴδηςθ, Ὁ νγὰ8 ποῦ ὈΥ παῖαγε ὑπαὶ 
ῃ6 ΑὐΠδηΐδηβ ὑγοῈ ἔοπα οὗ [ἰοἴζουθ, ψ ῃοῦθαβ τῃ6 
Τ,Δοραἀδουθοηΐδη5, ΔΠα 4150 ὕπΠ6 ΤΠ ΟΡδΠ5, 0 8γὰ 5}1}} 
οἴοϑον ἴο ἴπ6 ΑἰΠδηίδηβ, γγεῦα ποῖ 80; "αΐ ταῦθποῦ ὈῪ 
Βα. 80, αἷ5θο, ἴῃς ΒΑΡΥ]ο Ἶδη5 πα ἴΠ6 Εργρίϊδηβ 
8Υ6 ΡΠΙ]ΟΒΟρΡ6Γ5, ποῦ ΟΥ̓ παΐαγο, θαῦ ὈΥ ἰταϊηΐηρ πὰ 
Βα ρῖῖ, Απα ἔαγίπον, ὑῃ 6 Ἔχοθ]]δηΐ αὐ8}1}168 οὗἁἮ ΠΟΥΒ68, 
οδὐ!ς, πα οἴθμου δηῃΐτη4]5, ἀγα πε σθϑυϊῦ, ποῦ τ ΓΕΪΥ 
οὗ Ἰοςα!ῖγ, Ραΐ οὗ ἰταϊπίηρ 4Α]15οὃ. Βυΐ Ροπεϊἀοπίιϑ 
σοηΐου Πα 81} 15. Απᾶ ἤδη ἢ ἀρρσονϑβ οὗ βοῇ ἃ 
αἸν δῖοι ἰμἴο ἴἤγεα οοηὑ θη ἴβ ἃ5 18 πον δοοερίεά, ἢς 
11.565 ἃ5 8η 1ΠΠυδϑιγαϊοι ἴῃ 6 δοῦ ὑμαὺ [Π6 πα΄ δῃ5 αἸΠῈΥ 
ἔγογη ὑμε ΕΠ ῃϊορίδηβ οὗ Γῖργα, ον ἴῃς [πα ]8Πη5 ἃΓδ 
Ὀεῦζεον ἀενθὶορεα ρΠγϑοΆΠγ ἃπμα 1685 ραγοῃθα ὈΥ τΠ6 
ἄγγπαβα οὗ [Π6 αἰχηόβρῆθσθ. Απά, 8805 Π6, ὑμαῦ 15 
16 γδᾶϑοῃ ψγ Ηοχλου, ἴῃ βρθακίηρ οὗ ἴῃς ΕἸΠοΡ Δ η5 
ἃ5 ἃ ΨΏοΙς, αἰνιάδς ὑπδῖὰ ἰηΐο ὅνο στοῦ ρ8, ““ Βοὴ6 
ψοτα Ηγρεγίοη βεῖβ ἃπα βδοὴβθ ΨΏοτα ᾿6 τίβθϑβ. 
Βυΐ, βὰγ5 Ροβεϊοηῃίΐι5, Ογαΐεβ, ἰπ ἰπίγοαποίηρ ᾿ηἴο ὑΠ6 
αἰδβουββίοῃ ἴπΠ6 αυοϑίίοῃ οὗ ἃ βϑεοοπα ᾿ῃθῃαιϊοα ψοΥ]α, 
δρουῦ ψ ο ἢ Ηοτηοῦ Κποννβ ποιϊῃϊηρ, 15 ἃ 5'δανε ἴο ἃ 
Πγρούπαβίβ, πα, 5δὰγ8 Ῥοβεϊἀοηίυβ, 6 ρᾶβϑϑᾶρα ἴῃ 
Ηοιαοῦ 5μου]α πᾶνα βεϑη ετβθηάεα ἴο γϑδᾶ : ““θοΐῇῃ 
γῇ οτα Ηγρογίοι ἀθραγῦβ,᾽᾿ ταθδηΐηρ γῇ οσα ἢ 6 ἀθο] 1 685 
ἔγουι ὕπε τῃϑυαΐδη. 

8. Νον, ἴῃ ἴῃς ἢγϑὶ ρἷδοθ, ἴῃς ΕἸΠΗορίδηβ ὑπαὺ 
Βογάοθυ οὐ Εσγρῦ ἃγ6 ὑπδιωβαῖνθβθ, 4150, αἰνί θα ἰηἴο 

1. Πμδῦ 15, ἷ8. Ἀγροῦμ 6818 ὑμδὺ οὔθ αἰνϊϑίοη οἵ ὑπ6 Εῃϊο- 
Η»ΐδηβ ᾿ἰνϑά βου οἵ ὑ86 οαυδύογ, οῃ {6 Οὔ: βἰ49 οὗ Οδθϑῃιβ 
(966 Ρῃ. 117 1). 
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καὶ αὐτοὶ δίχα διαιροῦνται: οἱ μὲν γὰρ ἐν τῇ 
᾿Ασίᾳ εἰσίν, οἱ δ᾽ ἐν τῇ Λιβύῃ, οὐδὲν διαφέροντες 
ἀλλήλων. ἔπειθ᾽ “Ὅμηρος οὐ διὰ τοῦτο διαιρεῖ 
τοὺς Αἰθίοπας, ὅτι τοὺς ᾿Ινδοὺς ἤδει τοιούτους 
τινὰς τοῖς σώμασιν (οὐδὲ γὰρ ἀρχὴν εἰδέναι τοὺς 
3 Ἁ 5. Ν ὦῷ [τ 3 « 3 , Ινδοὺς εἰκὸς “Ὅμηρον, ὅπου γε οὐδ᾽ ὁ Ἐϊὐεργέτης 
κατὰ τὸν Ἑϊῤδόξειον μῦθον ἤδει τὰ κατὰ τὴν 
Ἰνδικήν, οὐδὲ τὸν πλοῦν τὸν ἐπ᾽ αὐτήν), ἀλλὰ 
μᾶλλον κατὰ τὴν λεχθεῖσαν ὑφ᾽ ἡμῶν πρότερον 
διαίρεσιν. ἐκεῖ δὲ καὶ περὶ τῆς γραφῆς τῆς 
Κρατητείου διητήσαμεν, ὅτι οὐδὲν διαφέρει, οὕτως 
Ὰ 2 ’ ᾽ ς “ » ’ ’ ἡ ἐκείνως γράφειν" ὁ δὲ τοῦτο μὲν διαφέρειν φησί, 
κρεῖττον δ᾽ οὕτως εἶναι μεταθεῖγαι “ ἠμὲν ἀπερχο- 

᾽» ’ 4 ’ ἴο ᾿ς " 
μένου." τί οὖν διαφέρει τοῦτο τοῦ “ ἠμὲν δυσο- 
μένου ἢ; πᾶν γὰρ τὸ τμῆμα τὸ ἀπὸ τοῦ μεσημ- 
βρινοῦ ἐπὶ δύσιν δύσις καλεῖται, καθάπερ καὶ τὸ 
τοῦ ὁρίξοντος ἡμικύκλιον" ὅπερ καὶ ἴΑρατος ἐπι- 
σημαίνεται, 

᾿ ἧχί περ ἄκραι 
μίσγονται δύσιές τε καὶ ἀντολαὶ ἀλλήλῃσιν. 

(Αγαῦ. Ῥῥαθη. 61) 

εἰ δ᾽ ἐπὶ τῆς Κρατητείου γραφῆς οὕτω βέλτιον, 
φήσει τις καὶ ἐπὶ τῆς ᾿Αρισταρχείου δεῖν. 

Τοσαῦτα καὶ πρὸς ἸΠοσειδώνιον' πολλὰ γὰρ καὶ 
ἐν τοῖς καθ᾽ ἕκαστα τυγχάνει τῆς προσηκούσης 
διαίτης, ὅσα γεωγραφικά; ὅσα δὲ φυσικώτερα, 
ἐπισκεπτέον ἐν ἄλλοις, ἢ οὐδὲ φροντιστέον: πολὺ 

1 ἡ, Οογαὶβ ἀδ]οῦθθ, Ὀθΐογο ὅτι; Μοίποκο, Ταγάϊοι, [0] ὁ - 
ἴῃς; Ο. ΜΌΏΠΠΟΓΡ ἀρργονίῃρ. 
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ΘΕΟΟΒΑΡΗΥ, 2. 3. 8 

ὕνγο »,τοῦρ5 ; ἔου ϑοης οὗ ἴῃδϑιω ᾿νε ἴῃ Αϑία, οὔπεγϑ ἴῃ 
ἔλΡυα,} ᾿πουρὴ ὑπαγ αἰ Ρ ἴῃ πὸ ταϑρεοὶ ἔσο Ἵδοὴ 
οἴμευ. Απά, ἴῃ με βεοοηα ρΐἷδοβ, Ηουλοὺ αἰνί 68 
ἴῃς ΕἸΠΙοΟρΡ Δ 5 ἰηΐο ὕνγο σγοῦρδ, ποὺ ἴον {Π15 Γθάβοῃ, 
ΠϑΙΟΙν, θεοδυδα ἢς Κπὸνν {πᾶὺ ἴῃς Ιπαΐδη8 ΨΕΙΘ 
ῬΠγΒί αν δἰ μλ]αῦ ἴο ὑῃ6 ΕΠΗΪορίδπ5 (ἴογΣ ΗπΊῈΓ 
ῬΥΟΡΔΌΪΥ αἸὰ ποῖ Κπον οὗ [Ππ [η6]18Π5 δὖ 8]], ἰῃ νίαν 
οὗ ἴῃς ἔδει δῦ Ἔνεὴ Επογρεῖεθ πη 561}, δοοοσαϊην 
ἴο {παΐ βίογγ οὗ Επμάοχυβ, Κηονν ποϊπίηρ ἀρουΐ [παϊΐδ, 
ΠΟΥ ἴῃ νογᾶρε ἰῃαῦ 1εΔ645 ΓΠ10Π 617}, αὶ ταῦμου οὴ ἴῃ 8 
μά515 οὗ τῆς αἰνίδίοη οὗ ψῃϊοἢ 1 ἢὰνε βρόκεῃ ἂρονβε.2 
Αμπᾶ ἴῃ βρεδικίηρ οἡ ὑμαῦ βυ)]εοῦ 1 4150 Ἔχργεϑϑεα ἴν 
ΟΡ᾿πίοη ἱπ τερᾶγα ἴο {Π6 τεδάϊπρ' ργοροβεα Ὀγ Οταΐεϑβ, 
ὨΔΙΊΘΙΥ, ὑπαῦ Ὁ τηᾶ]κ65 πὸ αἀἰδγεηος ψ μοῦπου νὰ τεδα 
ἴΠ6 ραββϑᾶρε οὴ 6 ΨΑΥ ΟΥ πε οὐδεν ὃ; υῦ Ῥοβϑί ἀοη 85 
58 Υ5 ἰῦ ἀοε5 τὩδκε ἃ αἰ διθηοθ, δῃα ὑμπαὺ Ὁ 18 θεῦεῦ 
ἴο διαεπᾶ ἴδ ραβϑᾶρα ἴο γϑδα ““Ὀοΐῃ ψῃετα Ηγρεοσίοῃ 
ἀεραγῖβ.᾿ Νον Ὑ»ῃοσγείη 4068 [8 ΑἸ ῈῚ ἔγουη “Κ θοΐῃ 
ψγἤεγα Ηγρεγίοη βοῖβ δ Εν ἴΠ6 ψῇῆο]6 βαρτηθηΐ οὗ 
16 οἶγοῖα ἔγοτη ἴδε τρϑυαΐδη ἴο ἴΠ 6 βου πρ᾽ 15 ο4116εα 
“τῆς βεῦτπρ,᾽᾿ 4 [80 85 [86 5διηϊ-οἶγοὶα οὗ [Π 6 Ποτγίζοῃ 
5 80 οἂ]εα. ΤῊΪβ ἰ5 δῖ Αταῦαϑ θδὴ5 νν ἤθη ἢ 5808 : 
“«Τῆογε σιβοσα ἴΠ6 δχίγοι]εβ οὗ [η6 ψεϑῖ δὰ οὗ 
{8 ε δαϑβῦ Ἰοΐῃ στ ἢ δά ἢ οἴου." Απά 1 [ἢῈ ρδββᾶρα 
5. Ὀδύϊου ἃ5 Οτὐαΐθϑ γεδαβ 1, [6 ΟΠ6 ΤΙΔΥῪ 88Υ ὑδμαῖ ἰΐ 
τηιϑῦ αἰδο θ6 θεῦζεν 85 Αὐ᾽ϑίδγοῃυβ γεδα5 1. 

50 το ἢ ἴον Ροβεϊἀοῃῖαβ. ΕῸΓ ἰπ ᾿ὐ ἀεῖἰαι δα 
αἰδουββίοηβ τηΔὴΥ οὗ ἰδ νίεννβ ψΨ1}} τηθοὺ νυἱἢ διηρ 
ΟΥ̓ ΠΙοΐδη, 50 ἔᾺΥ 85 ἴΠ6Ὺ ταῖς ἴο σεορτδρῆγν ; θυϊ 80 
ἴατ ἃ8 ὕπευ σαϊαΐα ἴο ρηγϑβίοβ, 1 τηυβὺ ἱηβρθοῖ ἴἤθχῃ 
οἰβθευνῆογα ΟΥἩ 656 ποῖ σοῃβία δῦ ἵμοιὰ δὺ 811. ΕῸΣ ἴῃ 

1 566 ῬΡ. 119 Βὲ, δπᾶ 129. 
2. δ6θ}. 129. 8. 96 Ρ. 117. 
4 Τηϑδί ἰ8, ὑῃ6 νγοβύ.. 
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᾽ 3 , 9 Ν ὰ 3 [ον ὶ Ἁ 

γὰρ ἐστι τὸ αἰτιολογικὸν παρὰ αὑτῷ καὶ τὸ 
᾿ Ἁ ᾿Αριστοτελίζον, ὅπερ ἐκκλίνουσιν οἱ ἡμέτεροι διὰ 

τὴν ἐπίκρυψιν τῶν αἰτιῶν. 

ΙΝν 

1, Πολύβιος δὲ τὴν Εὐρώπην χωρογραφῶν τοὺς 
ν 2 ’ 3. δι Α δ᾽ 3 , δλ έ 

μὲν ἀρχαίους ἐᾶν φησι, τοὺς ὁ ἐκείνους ἐλέγχον- 
᾽ ’ὔ ’ ’ ϑ ᾽ τας ἐξετάζειν Δικαίαρχόν τε καὶ ᾽Ἐρατοσθένη, 

τὸν τελευταῖον πραγματευσάμενον περὶ γεωγρα- 
’ ’ 4,» Φ “Ὁ φίας, καὶ Πυθέαν, ὑφ᾽ οὗ παρακρουσθῆναι πολ- 

λούς, ὅλην μὲν τὴν Βρεττανικὴν τὴν ἐμβατὸν 
2 (α ’ Α Ἁ ’ ἤ ἐπελθεῖν φάσκοντος, τὴν δὲ περίμετρον πλειόνων 
ἢ τεττάρων μυριάδων ἀποδόντος τῆς νήσου, προσ- 
ἱιστορήσαντος δὲ καὶ τὰ περὶ τῆς Θούλης καὶ τῶν 
τόπων ἐκείνων ἐν οἷς οὔτε γῆ καθ᾽ αὑτὴν ὑπῆρχεν 
ἔτι οὔτε θάλαττα οὔτ᾽ ἀήρ, ἀλλὰ σύγκριμά τι ἐκ 

΄ ’ ’ 3 , 2 Ν τούτων πλεύμονι θαλαττίῳ ἐοικός, ἐν ᾧ φησι τὴν 
γῆν καὶ τὴν θάλατταν αἰωρεῖσθαι καὶ τὰ σύμ- 
παντα, καὶ τοῦτον ὡς ἂν δεσμὸν εἶναι τῶν ὅλων, 
μήτε πορευτὸν μήτε πλωτὸν ὑπάρχοντα' τὸ μὲν 

4 Γ ’ὔ 2 »" 2» Ν ς ὔ 4 οὖν τῷ πλεύμονι ἐοικὸς αὐτὸς ἑωρακέναι, τἄλλα 
δὲ λέγειν ἐξ ἀκοῆς. ταῦτα μὲν τὰ τοῦ Πυθέου, 
καὶ διότε ἐπανελθὼν ἐνθένδε πᾶσαν ἐπέλθοι τὴν 
παρωκεανῖτιν τῆς Εὐρώπης ἀπὸ Γαδείρων ἕως 
Τανάϊδος. 

2, Φησὶ δ᾽ οὖν ὁ Πολύβιος ἄπιστον καὶ αὐτὸ 
τοῦτο, πῶς ἰδιώτῃ ἀνθρώπῳ καὶ πένητι τὰ τοσ- 

1 τήν, Α. ὅΔοοῦ ᾿ηβογύβ, Ὀϑΐογθ ἐμβατόν. 
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Ῥοβεϊἀομῖυϑ ὑθαγα 8 τυ ἢ ἸΠΑΌΪΥ ἰηἴο σϑι565 δηᾶ 
. ΤΟ ἢ ἰτηϊαϊϊπσ οὗ Ατ᾽ϑίος !θ--- ΓΘ οΙβεὶγ ψῃαΐ ΟὔΓ 

50}0011} ἀνοϊ8, οὐ δὝοοουηῦ οὗ με οὐβουγυ οὗ [Π 6 
οδ.568. 

Ιν 

1. Ροιυυβιῦβ, ἰῃ ἷθ δοοουηΐ οὗ [Π6 σϑορτδρὴν οὗ 
ἘΓΟΡΘ, 8805 ἢ6 ρᾶ85568 οὐ δὺ [6 δηοίθηῦ σθοργδρῃ 5 
Ὀὰυΐ Εχϑυλίηθβ ἴΠ6 θη Ψψ ῆΟ οὐ οἶδ ἰἤθτα, ὨϑΙΏΘΙΥ, 
Π᾿οΑθάσοῆυβ, δηα Εγαϊοβίθηθβ, νἢο ἢδ5 νυ θη τῆς 
χτηοϑῦ τοοθηῦ ἰγαδῦβα οἡ ΟΘΟΡΎΔΡΗΥ ; δηᾶ Ῥγίμαϑδϑ, ὈγῪ 
ΟῚ ἸΏΔΩΥ ἤᾶνα ὕ6θῃ τσ β]6α ; Ὁ δου δβϑβουϊηρ 
πᾶὺ 6 ἰγανο]] δα ονοῦ ἴμ6 ψΠ0]6 οἵ Βυϊϊαὶη {Πδὺ ννὰ8 
ΔΟσΘβ51016 Ῥγύμαδδβ τερογίεα [πμαὺ [Π6 οοαϑί.]πη6 οὗ [Πε 
5] Δ ἃ νὰβ τόσα ὑμδῃ ἴουτίυ ἱπουβαπῃα 5ἰδαΐϊα, δά 
δαἀάεα Πῖ5 βἴουυ δρουΐ ΤὭυ]α δηαᾶ δυουῦΐ [Πο86 γβρίοηβ 
ἴῃ ψΗΐϊοΝ ἔΠ6 γα νγᾶ8 ΠΟ ἸοηΡΟΥ Εἰ ΟΥ ᾿Δηα ΡῬΥΟΡΟΙΥ 
580-(8116α, ΟΥ 8568, ΟΥ̓ δἰ’, Ὀυῦ ἃ Κἰπᾶ οὗ 5υβρπίδησα 
οοπογοίθα ἔγουη 8411] ὑῃεθε εἸειηθηΐβ, γα θυ Ὁ] ηρ ἃ 
86 8-]ηρ5 3--ἃ την ἴῃ ψὨΐοἢ, ἢ βᾶγ8, ἴῃς δαγὶ!, 
[6 868, δηᾷ 4}1 [ῃς Ε]διηθηΐβ γα Π6]α ἴῃ ϑυ ΒΡ ΘΒ 0Ὰ ; 
ΔΩ [ἢη15 ἰ5 ἃ βοχύ οὗ βομπᾶά ἴο Ποϊ]α 8}1] ἰορεῖμου, ψ] ἢ 
γοι οδῃ ΠΕΙΠΟΥ γα] Κ ΠΟΥ 5811] ὑροῆ. Νοῦν, δἃ5. ἴὺυ 
1158 ὑπίπηρ [δ΄ γΕΒΘΊ]65 [6 568-Ἰὰηρ8, ἢ6 βᾶγ8 ἰῃαὺ 
ἢςδ 5ἂνν 1 Ὠἰγαβοὶ, μαΐ ἐΠδὶ 411 [Π6 τοϑῦ ἢς [6115 ἔγοχη 
᾿εαῦβᾶγ. Τμδῖ, τΠ6η, ἰδ [86 παιταίνε οὗ Ῥυίμοαδϑ, 
δα ἰο ἰὑ με δᾶάάβ {πὸ οῃ ἷβ γτεϊυσῃ ἔγοα ἴῃ οβα 
Ταρίομβ ἢδ νἱδίϊδα [6 ψο]Ὲ οοδϑῖ-]ης οὗ Εἰατορα 
ἔγοτῃ δά 65 ἴο ὑῃ6 Τδῃδῖβ. 

2. Νον ΡοΪγ ῖυβ βᾶγγ8 ἰῃδῦ, ἴῃ [ἴῃς ἤγϑὶ ρἷδος, ἰΐ 
6 ἰπογθαῖθ]α [πδῦ ἃ ρῥγῖναϊα ἱπαϊν! 18]----ηα ἃ ΡΟΟΥ 

1 Τμδῦ ἴθ, ὕμθ β'ὕοϊο βοῆοοὶ οὗ ῬῃΣ]Οβορῆν. ΟὐἸηρδγθ ὑδ8 
ΒΒΥῊ6 ΟΕ Ις ῬΏΓΑΒΘ οἢ Ὁ. ὅδ ; δηὰ ““οὐἵ ΖθηοΟ,᾽ Ρ. 15]. 

35. Αἢ ϑοβδίθρῇῃ οὗ 8 οὔθπορβογᾶ. 
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αῦτα διαστήματα πλωτὰ καὶ πορευτὰ γένοιτο" 
Α 9 3 ᾽; ; 9 Ν τὸν δ᾽ ᾿Ερατοσθένη διαπορήσαντα, εἰ χρὴ πι- 

στεύειν τούτοις, ὅμως περί τε τῆς Βρεττανικῆς 

πεπιστευκέναι καὶ τῶν κατὰ Γάδειρα καὶ τὴν 

Ἰβηρίαν. πολὺ δέ φησι βέλτιον τῷ Μεσσηνίῳ 

πιστεύειν ἢ τούτῳ. ὁ μέντοι γε εἰς μίαν χώραν 

τὴν Παγχαίαν λέγει πλεῦσαι" ὃ δὲ καὶ μέχρι 
τῶν τοῦ κόσμον περάτων κατωπτευκέναι τὴν 

προσάρκτιον τῆς Εὐρώπης πᾶσαν, ἣν οὐδ᾽ ἂν τῷ 
« Ὁ ; ’ 9 ᾽ Ἁ 

ἙΕρμῇ πιστεύσαι τις λέγοντι. ᾿Ερατοσθένη δὲ 

τὸν μὲν Εὐήμερον Βεργαῖον καλεῖν, Πυθέᾳ δὲ 

πιστεύειν, καὶ ταῦτα μηδὲ Δικαιάρχου πιστεύ- 

σαντος. τὸ μὲν οὖν μηδὲ Δικαιάρχου πιστεύ- 

σαντος, γελοῖον: ὥσπερ ἐκείνῳ κανόνι χρήσασθαι 
προσῆκον, καθ᾽ οὗ τοσούτους ἐλέγχους αὐτὸς 

προφέρεται" ᾿Ερατοσθένους δὲ εἴρηται ἡ περὶ τὰ 
ἑσπέρια καὶ τὰ ἀρκτικὰ τῆς Εὐρώπης ἄγνοια. 
3 3 9 ,’ ᾽ 7 δι ἀλλ᾽ ἐκείνῳ μὲν καὶ Δικαιάρχῳ συγγνώμη, τοῖς 

ΝΑῚ “ Α ’ ’ὔ ; Α μὴ κατιδοῦσι τοὺς τόπους ἐκείνους: Πολυβίῳ δὲ 
καὶ ἸΠοσειδωνίῳ τίς ἂν συγγνοίη; ἀλλὰ μὴν 

Πολύβιός γέ ἐστιν ὁ λαοδογματικὰς καλῶν ἀπο- 

φάσεις, ἃς ποιοῦνται περὶ τῶν ἐν τούτοις τοῖς 

τόποις διαστημάτων καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς, ἀλλ᾽ 
ΦΟῸΣ» 9 ’ὔ ᾽ Ὁ “-“Σ οὐδ᾽ ἐν οἷς ἐκείνους ἐλέγχει καθαρεύων. τοῦ γοῦν 

Δικαιάρχου μυρίους μὲν εἰπόντος τοὺς ἐπὶ Στήλας 

1 Τμδὺ ἰ5, Ηδυηθϑ ἴῃ 18 σαρδοὶὺν δ8 ψζοὰ οὗ ὑγδᾶνοϊ. 

400 



ΟΘΟΕΟΘΟΆΚΑΡΗ͂Υ, 2. 4. 2 

ἸΏ ἴο00---οου]α ἢάᾶνα ὑγᾶν6]] 6 α βυο αἰβίδπμοθβ ὈΥ 5εᾶ 
Δ ὈΥ ἰδπᾶ ; δηᾶ ἰμδῖ, ὑπουρὰ Εγαϊοβιί θη δβ νγὰβ 
ὙΠΟ] δἷ ἃ ἴοβα ψμδῖμον μ6 5μοι]α μεϊίθνε ὑμ6β8 
βίουθθ, πδνουΐῃ 6685 ἢ6 ἢδ5 θα] ϊενεα Ῥγιμδαθ᾽ δο- 
οουπὺ οὗ Βυϊϊαΐη, δα οὗ [6 τερίοηβ δροὺυΐ Οδάββ, 
δηᾶ οὗ ΠΡοτῖὰ; υυῦ ἢδ βᾶγϑ8 ἰὑ 15 ἔν θεῖζαν ἴο με]ανα 
ἘΛΒοιηθσαβ, ᾿ῃ6 Μαεββεηΐδη, ἔπδη Ργίμεαβ. Εμἢ6- 
ΤΉΘΙ5, αὖ 411] ἐνεηῦβ, δββουῖβ ὑμαΐ ἢ6 541164 ΟἹ]Ὺ ἴο 
Οη6 ΘΟυΠΙΓΥ, Ῥαποδ 68, ὙΠ οτθὰ5 Ργύμοαβ δϑϑογὶβ ὑμαῦ 
6 Ἔδχρὶογβα ἴῃ ρϑύβοῃ με γῇ ο]6 πουΐθοσῃ γορίου οὗ 
Εμυτορα 85 ἴδ ἃ5 [Πῃ6 δηᾶβ οἵ {π6 ψου]ᾶ----8 8556 υ Ὁ] 0 
ψΐ ἢ ἢῸ τη8η ψου]ᾶ θε]ονα, ποῦ ὄνεη ἰἔ Ηδιτηθ5 
τηδᾶς Ὁ. ΑΠα 88 ἴοῦ Εἰγαϊοβι θη 65--- αας Ῥοθοέθθηις 
---ἸΒουρὴ ἢς “4115. ΕἘυδαθσυβ ἃ Βεύρδθδῃ, 6 Ρ6- 
Ιανεβ Ῥγίμεαδθ, δῃηά ἰῃαῖ, ἴοο, ὑβουρῇ ποῖ ὄνϑη 
Ποδοδσοῆυβ μα] ονοα Ὠἷη. Νον ὑπαὶ αοὶ σγουηδυΐ, 
“ΔΠΟΟΡῺ ποῦ ὄνεὴ [ΘΔ οδυοῆυβ Ρε] να ἰτα,᾿ ἰ5 
τ ἀϊουϊουβ; 85 1 ἰὖ ψγεσα ὐιηρ ἕο Ἐρδεθθεβθηθθ ἴο 
1.86 85 ἃ βίδῃααγα [ἢ6 τηδῃ ἀρδίηδὶ ψῃοτὰ ἢ6 ὨΪϊπιβο] 
ἀἰϊγεοῖβ 80 τϑην ΟΥ οἰθϑη8. Απαᾶ 1 ἤἢᾶνα 8]γεδαῪ 
δἰαῖεα ὑμαὺ Εγαϊοθῦμθμθθ νγα5 Ἰστποσδηῦ ΘΟΠΟΘΙΏΪΏ ν᾽ 
ὑῃῈ νγεβύθσῃ ἃ πα πουΐβοση ρᾶγὶβ οὗ υγορθ. Βυΐϊ 
ψΨ Ώ16 νὰ τησϑῦ ρατάον. Εγαϊοβίῃεπμθβ δῃα ἢ οδθδῦ- 
οἤυΒ, θεοδῦβε ἔπ Ὺ δα ποῦ βθεὴ ἔποβα σερίοηβ ψἱδἢ 
ὉΠ 6 1 οὐ αΥγ685, γεῖ ψγῆ0 οου]ᾶὰ ρᾶγάοη Ροϊγοῖυ5 δηὰ 
Ῥοβεϊδομίυβὺ Νν, ἰὃ 18 ργβοίβεϊυ᾽ οϊγυῖυβ ψῇο 
σμαγδοΐθυβοβ 85. “"Ῥορυ ϊαὺ πούοῃβ ᾿᾿ με 5ἰαϊθιηθηϊβ 
τηδα6 Ὀγ Εγαϊοβί θη θβ δηα Π᾿ Δθαγοῆ5 ἴῃ ταραγα ἴο 
186 αἰδίδμοθβ ἴθ ἔμοβα Ὑδρίοηβ ΔΠα ΔΎ ΟὐΠΟΓ 
ταρίοηβ, ὑπουρὴ ἢ6 ἀο65 ποὺ κβερ δἰτηβεὶ ἔγες ἔγουα 
[Π6 ΟΥΓΟΥ δνθὴ ψ ΠΟΘ 6 οὐ οἶδα πο. Αὐ δΔΗΥ͂ 
Γαῖθ, ἤθη ΠΑ θαγου Θϑυϊηδῖοα [6 ἀϊβίδησς ἔτοσα 

5 Τῃδῦὺ 18, |ὸ ΑπΟΡἤδΔηΘΒ, ὑῃ6 πούουϊουβ ΤΟΙΏΔΠΟΘΣ οἔ 
Βογῶθ, ἴῃ ΤΉΓΔΟΘ ; 566 ῥ. 173, δπα ἔοοὐποίθ. 
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ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου σταδίους, πλείους δὲ τού- 
τῶν τοὺς ἐπὶ τὸν ᾿Αδρίαν μέχρι τοῦ μυχοῦ, τοῦ 
δ᾽ ἐπὶ Στήλας τὸ μέχρι τοῦ Πορθμοῦ τρισχιλίους 
ἀποδόντος, ὡς γίνεσθαι τὸ λοιπὸν ἑπτακισχιλίους 
τὸ ἀπὸ Πορθμοῦ μέχρι Στηλῶν' τοὺς μὲν τρισχι- 
λίους ἐᾶν φησιν, εἴτ᾽ εὖ λαμβάνονται εἴτε μή, 
τοὺς δ᾽ ἑπτακισχιλίους οὐδετέρως, οὐδὲ τὴν παρα- 
λίαν ἐκμετροῦντι, οὔτε τὴν διὰ μέσου τοῦ πελά- 
γους. τὴν μὲν γὰρ παραλίαν ἐοικέναι μάλιστ᾽ 
ἀμβλείᾳ γωνίᾳ, βεβηκυίᾳ ἐπί τε τοῦ ἸΠορθμοῦ 

[ο [οὶ Ἁ 3 2 ’ 4 καὶ τῶν Στηλῶν, κορυφὴν δ᾽ ἐχούσῃ Νάρβωνα" 
ὥστε συνίστασθαι τρίγωνον βάσιν ἔχον τὴν διὰ 
τοῦ πελάγους εὐθεῖαν, πλευρὰς δὲ τὰς τὴν γωνίαν 
ποιούσας τὴν λεχθεῖσαν, ὧ ἡ μὲν ἀπὸ τοῦ 
Πορθμοῦ μέχρι Νάρβωνος μυρίων ἐστὶ καὶ πλειό- 
νων ἢ διακοσίων ἐπὶ τοῖς χιλίοις, ἡ δὲ λοιπὴ 
μικρῷ ἐλαττόνων ἢ ὀκτακισχιλίων: καὶ μὴν 
πλεῖστον μὲν διάστημα ἀπὸ τῆς Εὐρώπης ἐπὶ τὴν 
Διβύην ὁμολογεῖσθαι κατὰ τὸ Τυρρηνικὸν πέλα- 
γος σταδίων οὐ πλειόνων ἢ τρισχιλίων, κατὰ τὸ 
Σαρδόνιον 5 δὲ λαμβάνειν συναγωγήν. ἀλλ᾽ ἔστω, 
φησί, καὶ ἐκεῖνο τρισχιλίων, προειλήφθω δ᾽ ἐπὶ 

τούτοις δισχιλίων σταδίων τὸ τοῦ κόλπου βάθος 
τοῦ κατὰ Νάρβωνα, ὡς ἂν κάθετος ἀπὸ τῆς κορυ- 
φῆς ἐπὶ τὴν βάσιν τοῦ ἀμβλυγωνίου' δῆλον οὖν, 

1 λοιπόν, ΟὐΓδὶΒ Βυβρθούβ, δἵίου μικρῷ ; ατοβκυταᾷ ἀο]οίαβ ; 
Μείπεϊο, ΕΟΥ ρον, Ταγάϊοιι, ξο]ονίηνς ; Ο. ΜΌΠΟΣ ΔΡργονίηζ. 

3 Σαρδόνιον, ΜΙ οἴποῖζτο, ἔογ Σαρδώνιον. 

1 ΠῊαὺ ἴβ, ὑπ6 αἰυπἀ6 οἵ (ῃ8 {γδηρ]6 ἀγῶσι ἴτομη ὑῃὸ 
νοσίαχ δῦ Νᾷυρο ἴο {6 δᾶ8θ ᾿ἴπὸ: ὑπ δὴ δ᾽ οννϑῆοθ οὗ 
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[Ὡς Ῥεϊορομηθϑὰβ ἴο ὑπΠ6 Ρ᾿]]ὰῖθ δ ἴθη ὑπουβαηα 
βίδα α, δηα ἔγοαη με Ῥε]οροηηθβὰβ ἴο {Π6 τϑοαββ οὗ 
[ῃ6 Αἀτίαϊίς 864 δ τθοόοσγα ἴῆδη ἰἢϊ5, δηα ψ ἤδη, οὗ 
[ες αἰδίαποςε ἴο ἴπ6 ῬΠ]Αγθ, μ6 σεοκοηβ ὑμῃ6 ρᾶγΐ ᾧρ 
ἴο ἴῃς δίγαϊ οὗ 81:οἷν α ὕἤγεα {πουβαπα βἰδαΐα, 50 
ὑπαὶ ὑπ6 τειηδϊπΐπρ αἰδῖδπος--ἰἢθ ρᾶγὺ ἔγοτη 86 
Θύγαὶῦ ἴο {Π6 Ρ11]4γ5---Ῥδοουα 5 βανθη ὑἱμπουδϑϑδηᾷ εἰ8Δαϊΐδ, 
ΡοΪγθῖυβ β8ὺ8 ὑπαὶ ἢθ ψ}}} Ἰεῦ ρᾶ88 ὑμῈ αιυδϑίοη 
νεῖ ον ἴῃς εϑυϊγηδῖα οὗ ἴγεα ὑπουβαηαᾶ ἰ5 σουγθοῦ νυ 
ἰδθη οὐ ποῖ, Ραυΐ, 85 ἴον [6 βενϑὴ ὑμουβϑδῃηᾷ εἰδάᾶϊδ, ἢ 6 
οδηποῦ Ἰοὺ ἴῃς δβϑυμχωηδϊε ρᾶ58 το εἰΐμεν οὗ ὕνο 
Ροϊηῖβ οἵ νίαν, πιηθὶν, ψῃοῖθου γοὰ ἴδκθ. [6 
τη Αϑῦγο οὗ [ῃ6 οοαβὶ-]η6 οὐ οὗ {μ6 ᾿ἰπα ἀγανῃ 
ὈΒγουρῇ {μα τἱ44]6 οὗ ἴῃς ορεὴ 5βεᾶ. ΕῸΥ, 588. 6, 
1ῃς οοδϑὺ- 6 18 ΨΘΙῪ ΠΘΑΥΥ 1Κὸ δὴ ορίμβα δ8ῃρΊ6, 
086 5ἰάθα τὰ τοϑρθοϊνεὶγ ἴο ὑπΠῸ6 ϑίγαϊῃ δπα ἴο 
[6 ΡΙ]14γ5, δΔηα νι Νάῦρο 85 νουΐαχ ; ἤδηῆσα ἃ {]- 
ΔΏΡΊ6 15 Τουτηθα ψ ἢ ἃ μα86 {Πα τ Π5 γαῖ σὺ ὑΒγουρ ἢ 
[Π6 Ορβϑῃ 868 δπᾶ ψ ἢ 51465 ὑπαὶ ἔοστη [ῃε 5814 δΔῃ 0916, 
οὗ νοῦ 5465 ἴῃ6 οὔα το ὑπῸ ϑιίγαϊς ἴο Νῦρο 
ΤΠ ΘΑΘΌΓΟΘ τγ6 ἔμδη δἰθνθη ὑμπουβαπα ὕνοὸ μυπαγοά 
5ἰδαΐα, ἐς οἴμοὺ ἃ {116 1655 ὕῆδῃ εἰρῃὶ ὑπουβαπά 
βίδαϊδ; δηᾶ, θεβι6β, ἰὑ 15 ἀργεβα [Πδὺ Π6 τῃαΧΙ ΠῚ 
ἀἰδβίαπος ἔγτογη Εμπγορα ἴο 1} γα δΔογοβ5 ὑπ 6 Τ γγβθηΐδῃ 
568 5 ποῦ γογ6 [ἤδη ἴῆτοα ἐπουβδηά εἰδαϊα, νν ἢ ΕΓ ἃ5 
ἴῃς ἀϊδίδηος ἰ5 γτεδυςθᾶ 1 τηδαβυγεα δοοβθβ ὑδ6 
δα ΐδη 868. . Ηονψενοσ, Ἰοὺ ἰδ θὲ ρτδηϊεα, 5808 
Ῥο]γρῖυ5, ὑπαῦ ἴῃς Ἰαϊϊεῦ ἀϊβίδποα ἰβ8 αἷἰδο ἴῆγαεε 
ἐπουβαηᾶ 5ἰδαϊα, υυϊ Ἰοὺ ἴ θὰ ἔαγ Π ΟῚ ἀβϑυταθα ἃ8 
ἃ ῬΥοΣ οοπαϊ οι ὑῃαὺ ἴῃς ἀδρίῃ οὗ [πε συ] ορροϑβὶϊε 
Νάγρο 15 ὕνο ἐμπουβδηα βἰδαϊα, [ῃη6 ἀδθρίῃ Ρείηρ, 85 ἰῦ 
ψΈΓ6, ἃ ΡΕΓΡΟΘπαίου]αν οὐ 8411] ἔγοα ὑῃ 6 νϑῦῖεχ ὕροὴ 
[86 Ῥάᾶβὲ οὗ {86 ορύμ56- δΔηρ]εα {γδηρ]ε 1; [Π6ῃ, 5808 

1,000 βὐδᾶϊα ἰβ πιδϑᾶθ ἔοῦ ὑῃθ γϑιπαϊηΐηρ ἀλβύδμοθ ὑο 1λῦγϑ, 
ΤηΘαϑαΓΘα οἡ ὑπ ρῥγοαμοθβα αἰ ὑἰδιι6.. 403 
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φησίν, ἐκ τῆς παιδικῆς μετρήσεως, ὅτι ἡ σύμπασα 
παραλία ἡ ἀπὸ τοῦ ΠΠορθμοῦ ἐπὶ Στήλας ἔγγιστα 
ὑπερέχει τῆς διὰ τοῦ πελάγους εὐθείας πεντακο- 
σίοις σταδίοις. προστεθέντων δὲ τῶν ἀπὸ τῆς 
Πελοποννήσου ἐπὶ τὸν Πορθμὸν τρισχιλίων, οἱ 
σύμπαντες ἔσονται στάδιοι, αὐτοὶ οἱ ἐπ᾽ εὐθείας, 

᾽ὔ πλείους ἢ διπλάσιοι ὧν Δικαίαρχος εἶπε' πλείους 
δὲ τούτων τοὺς ἐπὶ τὸν μυχὸν τὸν ᾿Αδριατικὸν 
δεήσει, φησί, τιθέναι κατ᾽ ἐκεῖνον. 

8. ᾿Αλλ᾽ ὦ φίλε Πολύβιε, φαίη τις ἄν, ὥσπερ 
τούτου τοῦ ψεύσματος ἐναργῆ παρίστησι τὸν 
ἔλεγχον ἡ πεῖρα ἐξ αὐτῶν, ὧν εἴρηκας αὐτός, 

3 7 3 ’ ε 7 εἷς μὲν Λευκάδα ἐκ Πελοποννήσου ἑπτακοσίους, 
3 ἴω Ἁ Ν 2 ’ ἤ 

ἐντεῦθεν δὲ τοὺς ἴσους εἰς Κόρκυραν, καὶ πάλιν 
ἐντεῦθεν εἰς τὰ Κεραύνια τοὺς ἴσους, καὶ ἐν 
ὃ ζ 3 Ἁ ᾽ δί 1 3ΞϑσΞ ΙΝ δὲ κ΄ Κ 
εξιᾷ εἰς τὴν ᾿Ιαπυδίαν, ἀπὸ δὲ τῶν Κεραυ- 

νίων, τὴν ᾿Ιλλυρικὴν παραλίαν σταδίων ἑξα- 
κισχιλίων ἑκατὸν πεντήκοντα' οὕτως κἀκεῖνα 

’ ς΄ 2 ᾿ ’ νι ἃ ’ 
ψεύσματά ἐστιν ἀμφότερα, καὶ ὃ Δικαίαρχος 
εἶπε, τὸ ἀπὸ ἸΠορθμοῦ ἐπὶ Στήλας εἶναι σταδίων 
ἑπτακισχιλίων, καὶ ὃ σὺ δοκεῖς ἀποδεῖξαι. ὁμο- 
λογοῦσι γὰρ οἱ πλεῖστοι λέγοντες τὸ διὰ πελάγους 

’ 4 ’ “ Ν [οὶ μυρίων εἶναι καὶ δισχιλίων, συμφωνεῖ δὲ τοῦτο καὶ 
1 ὈΙαπυδίαν, Φοη68, ἴοῦ Ἰαπυγίαν ; Μὺ]]ον- ὨΌΡΘΥ βυρροθῦ 

ἸΙαποδίαν ; 560 ατοΟΒΙκα Σ᾽ ΒΒ οΥἰϊοδ] ποῦθ οα 6, ὃ. 10 (νοὶ. ἱ, 
Ρ. ὅθ02). 

1 ΒΥ οομηραίδἰϊοη ὑη6 δοίαδ] Γϑβα]ύ 18 486 βἰδαϊδ. 
2 ΒγΥ οοπιρυϊδύϊοῃ ὑμ8 δούυδ] Γθϑα]ὺ ἰ8 21,704 βἰδάϊδ. 
8 Τὺ 18, ΙΏογΘ ἰζδη 21,764 εἰδᾶϊα ; ἕο ᾿σΘοαγοδυ δά 

ΓΘοομθα ὑπ γθοθθβ οὗ ὑῃ6 Αἀγίαίϊο ὕο Ὀ6 ἔα αιύνδὺ ἔγοι 
Ὁ:6 ῬΘΙΟΡΟΠΏΘΒᾺΒ ὑἤδη ὕμ6 ῬΙΠΔΥΕ σγθῦο. 
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ΟΕΟΟΘΟΆΑΡΗΝΐΥ, 2. 4. 2- 

Ῥοϊγθίυ, 1 15. οἰθδνὺ τόση [86 ῥυποῖρ]65 οὗ δ] θιηθηϊατυ 
δοοιηοδίσυ ὑμαὺ {Ππ6 ἴοῖΔ] Ἰδηρσὶ οὗἉ [Πς οοαδὶ- "πὸ ἔγουα 
οἴ 6 δίγαιϊῦ ἴο ἴῃς ΡΙΊΠᾶγθ Ἔχοθθαβ ἴῃς Ἰεπρὶ] οἵὗἩ [Π6 
βἰγαϊσῦ ᾿ς Τῃγουρὶ ἴΠ6 Ορθ 8684 ὈΥ ΨΘΥῪ ΠΘΑΗΪΥ 
ἔνε Ὠυπατεα!] βἰδαϊα. Απᾶ 1 ἴο [Π15 νὰ δαάβα {δε 
ἴῆτεα ὑμπουβαπα 5ἰδαϊα ἔγοτη ἴῃῆ6ς Ῥεϊοροπηθϑὰβ ἴο [ῃ6 
Θίγαϊς, [η6 δὶ ἰοίδὶ οὗ {16 βίϑδαϊβ, τθγοὶν ὑποβα 
ΤΩΘΑΒΌΓΕα ΟἿ ἃ 5ἰγαιρῃῦ ᾿ἴπ6, Ψ1}} μὲ τόσα {δ 
ἄοι]6 2 ὉπῈ εϑυϊωδϊε ρσίνεη ΡΥ Π᾿σθαγοῆυΒ. Απᾶ, 
ΔΟοΟΤηρ ἴο οδοαγοΐ8, βᾶγ8 ΡΟ] ῖυβ, Ὁ Ψ1}] θὲ 
ΠΘΟΘΒΒΑΡῪ ἴο ρΡαὺ ὑῃ6 αἰδίδποθ ἴγσοια ὑμῈ Ρεϊοροη- 
ὨΘ505 ἴο [6 τδορϑ8 οὗ [6 Αατγίαἰϊα δὖ τότε ἤῆδη {15 
ΒΌΠΩ.ὃ 

ὃ. Βυΐ, Ωγ ἀφᾶν Ρο]γθῖυβ, ομα ταϊρῦ σερίὶν, )υϑὶ 
ἃ5 πε ἰδϑὺ θαβθα Ὡροπ σου ΟὟ ΜΟΥ 5 τ Δ 65 ον ἀθηΐ 
ἴΠ6 διτοῦ οὗ ἴπδ686 ἔδϊβε ὑδοκοῃΐηρθ, ΠΔΙΊΘΙΥ, “ ἔγΌ 
ἴῃς Ῥεϊοροημεβδὺβ ἴὸ [εοᾶ5, Βανεὴ Πυπαγεα 5ἴδαϊα ; 
ἔγοση [ουσᾶ8 ἴο Οὐγογγα πα 581Πὴ6 ; 8Π6, δρϑίη, ἔγουη 
Οογογτὰ ἴο {πΠ6 Οδγδυηΐδη Μουπίαϊπβ ὉΠ 6 βϑᾶχηβ ; δπᾶ 
με ΠΙγτίδη οοδϑὺ-᾿π6 ἴο [ἀργαϊα οἡ γουὺν τσ ϊ Πδπα 
5146,5 1 γοῦὺ τηϑᾶβϑυγα ἔσο ἴῃ 6 Οδγδυπίδη Μουηΐδίηβ, 
βὶχ ὑπουβαῃαῖ οὴδ Ὠυπαγαα δηᾶ ΠΗ͂Υ βἰδαϊα,᾿ 50 4150 
ὑμόοβα οὔ γϑοϊκοηΐηρθ ἅτε βροΐῃ ἴα]56---οῦ μαῦ 
τηδᾶς Ὀγ Π οδοαγοῆυς ΏΘη 6 τᾶ πε αἰδίδηοα 
ἔγοτῃ ἴῃς δίναις οὗ δ: ον ἴο ἴῃς ΡῚ]]Δγ5 βανθὴ ᾿Ππουβαπα 
βίδαϊα, δῃὰ μαὺ νη οὶ σοὺ [Ππ]ς γόὰ πᾶνε ἀδιηοη- 
βἰχαϊβα ; [ὉΥ τηοϑδῦ τ ἅρτεα ἰῃ βαγίηρ μα {ῃ6 
αἰδβίδηοα τηθαϑυγοα βἰχγαῖρηῦ δουοβθ ἰῃ6 8568 18 ὕννεϊνε 
ἐπουβαηάα 5ἰδαϊα, δηα [18 Ἔβδ-;ὑτηδϊα ἄρτθαβ στ {Π 6 

4 ῬοΪν θυ ὑιι8 οπδγδούθγβοα ὑῃθ ἀϊβύδποθ ἔγομι ὑμ6 ὕθγδυ- 
ηἶδη Μουηίδὶη ἴο ὕμα μ6ϑα οὗ {86 Αἀτγίαῦὶο αὉ]--- ρα ΓΘ Ὁ Υ 
αἰδγοραγάϊηρ {ΠπΠ6 1δὑγίδη οοδβῦ, δῦ 88 ἄοοθϑ δσϑθο ἴῃ 6. 8. 10. 
Ιαργαὶα νψ85 ὑῆ6 πδηη6 Ὀούῃ οὗ ὑῃ6 οουηΐγΥ δηα ὕπο ομϊϑῖ οἿΌΥ 
Ν ὕὍηθ6 Ιαργᾶοβ, δύγαρο ὑμίηκα ῬοΟΙΥ Ἶαβ᾽ ϑϑυϊτηδίθ 15. ὕοο 
δΓΩ6. 
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5ΤΒΑΒΟ 

τῇ ἀποφάσει τῇ περὶ τοῦ μήκους τῆς οἰκουμένης. 
μάλιστα γὰρ εἶναί φασι μυριάδων ἑπτά: τούτου 
δὲ τὸ ἑσπέριον τμῆμα τὸ ἀπὸ τοῦ ᾿Ισσικοῦ κόλπον 
μέχρι τῶν ἄκρων τῆς Ἰβηρίας, ἅπερ δυσμικώτατά 
ἐστι, μικρὸν ἀπολείπειν τῶν τρισμυρίων. συντι- 
θέασι δ᾽ οὕτως: ἀπὸ μὲν τοῦ ᾿Ισσικοῦ κόλπον 
μέχρι τῆς Ῥοδίας πεντακισχιλίους" " ἐνθένδ᾽ ἐπὶ 
Σαλμώνιον τῆς Κρήτης, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἑῷον ἄκρον, 

’ 3 α δ ΜᾺ 4 [ρῚ ΄ Ἅ χιλίους" αὐτῆς δὲ τῆς Κρήτης μῆκος πλείους ἢ 
δισχιλίους ἐπὶ Κριοῦ μέτωπον' ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπὶ 
Πάχυνον τῆς Σικελίας τετρακισχιλίους καὶ πεντα- 
κοσίους,, ἀπὸ Παχύνου δὲ ἐπὶ Πορθμὸν πλεί ι χύνου δὲ ἐπὶ ἸΠορθμὸν πλείους 
Ἄ , ν Ν ,ὔ Ν 2 μ᾿ ΟΝ ἢ χιλίους" εἶτα τὸ δίαρμα τὸ ἐπὶ Στήλας ἀπὸ 
Πορθμοῦ μυρίους δισχιλίους" 5 ἀπὸ Στηλῶν δὲ ἐπὶ 
τὰ τελευταῖα τοῦ Ἱεροῦ ἀκρωτηρίου τῆς Ἰβηρίας 

΄ ς ,ὔ Ν ᾽ “ περὶ τρισχιλίους. καὶ ἡ κάθετος δὲ οὐ καλῶς 
ν ς Ν ’ 3 “ 3 “Ὁ εἴληπται, εἴπερ ἡ μὲν Νάρβων ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ 

παραλλήλου σχεδόν τι ἵδρυται τῷ διὰ Μασσα- 
λίας, αὕτη τε τῷ διὰ Βυζαντίου, καθάπερ καὶ 
" (θ ς δὲ ὃ Ἁ “ ᾽ 2 ὶ ππαρχος πείθεται, ἡ ιὰ τοῦ πελάγους ἐπ 

“᾿ 3 »“’Ἴ Ἁ Ὁ Ἁ ΨᾺ ς ’ 

τοῦ αὐτοῦ ἐστι τῷ διὰ ἸΤΠορθμοῦ καὶ τῆς Ῥοδίας, 
3 Ν “ ε ’ 3 ’ ς Ἅ 3 [ο 
ἀπὸ δὲ τῆς Ῥοδίας εἰς Βυζάντιον ὡς ἂν ἐπὶ τοῦ 
αὐτοῦ μεσημβρινοῦ κειμένων ἀμφοῖν περὶ πεντα- 
κισχιλίους “ εἰρήκασι σταδίους" τοσοῦτοι γὰρ ἂν 
εἶεν καὶ οἱ τῆς εἰρημένης καθέτου. ἐπεὶ δὲ καὶ 

1 δυσμικώτατα, (ὈΓΔΙΒ, ἴοΥ δυσμικώτερα ; οαϊΐογ ἔο] ον ηρ. 
9 καί, Μοΐποῖκο ἀο]ούθβ, Ὀϑέογο ἀπό; Οὐ. Μ.]]6Υ δρργονίηρ. 
ὃ δισχιλίους, (ΔΟΗΒΘΊΙΩ, ἔογ τρισχιλίους ; οαϊύογΒ ΟΠ] ον (. 
4 ὡς͵ Μεανὶρ ἀο]ούθθ, Ὀδἔΐοσβ εἰρήκασι, διὰ ρῥυποίυδῦθαθ 88 ἴῃ 

{86 ὑοχύ. 
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ΟΕΟΟΒΑΡΗΣΐΥ, 2. 4. 3 

ΟΡἰηΐοη Γεπάδγεα ἰῃ χαραγὰ ἴο πὸ Ἰδηρσίη οὗ {πὲ 
ἱπῃδοιϊοα ψουνἹα.1 ΕῸΥ ὑπΠΠ6Ὺ 840 ὑπαὶ {118 ἸδηρῚ ἰ5 
δουΐ βανθηΐυ ἐπουβαηα 5ἰδαΐα, δπᾶ ἰμαῦ ὑπ 6 νγϑϑίθσῃ 
βοοϊίοῃ ἐπογεοῖ, ὑΠδὐ ἰ5, ἔσγοα ἐς συ] οὗ 1555 ἴο ὑπ6 
οἂρ65 οὗ [Ὀϑγῖα, ἢ ο ἢ ἀγα {πῸ ταοϑὺ ννθβίθυ!υ ροϊηΐδ, 
Ϊ8. ἃ {016 1688 ὑμδὴ ὑμίγογ ὑμπουβδηᾷ 5ἴδαϊα. ΤΉΘΥ 
ΔΥΓΙ͂νΘ δὖ 15 γεβυ]ῦ ἴῃ ἴῃ 6 [Ο]]ον ησ νὰν : ΕἼοότα ὑπ6 
αυ!]ἢ οὗ 55δὺ8 ἴο ἘΠοάδβ {με ἀϊδβίδῃος ἰ5 ἤνε ὑπουβαηά 
βϑίδαϊα ; [ἤθησα ἴο ϑδϊτηοηίΐυσ, ἢ] ἢ 15 Π6 δδβίθτῃ 
δρε οὗ Οτεῖε, ομα ὑπουβαπᾶ εἰδαΐὰ ; δῃᾷ ἴῃς Ἰθηρίῃ 
οὗ Οτεῖς ἰἰβε] δ, ἔγοτη ϑαϊγηοπίυση ἴο Οτυμηθΐορομῃ, 
ΤΙΏΟΥ6 ὕμδη ὑνο ὑπουδβδηᾶ 5ἰδαϊα; ἔθ ησς, ἔγουη Οὐἱὰ- 
τηθίορου ἴο Ῥομυπυ ἴῃ ϑ᾽οῖϊγ, ἔουῦ ὑμπουβδηα ἔνε 
δι παγοα εἴδαϊα ; πᾶ ἔγτουα Ῥδοθγηυϊῃ ἴο [με δ ταὶ οὗ 
ΘΙΟΪγ, λοσα ὕμδῃ οη6 ὑπουϑαηᾷ 5ἰδαϊα ; ὑμθη, [6 568- 
Ῥδβϑβϑᾶρα ἔγοσω ἴδῃς ϑ γαις οὗἉἨ δῖον ἴο ἴῃς ΡΙ]αγβ, ὕννεϊνα 
ὑπουβαπά 5ἰδαϊδ : δηᾷ ἔχοιμ ὑπ ΡΊ]]Δγ5 ἴο ὑΠ6 Ἔχίγοιηθ 
ἐμά οἵ ἴῃ6 ϑδογεά Οδρε2 οἵ [Ὀδϑγῖ8, ανουΐ τῆγτεθ 
ὑπουβδηᾷ 5ἰδαϊα. Απα Ρο]γθίι8 μὰ5 ποῖ ἴδίζθ δνθῇ 
Πῖ8 ρευρεπαϊουδν ργΌρ ΥΪυ, (ἢ τὸ 06 ἴσας ὑπᾶὺ Νάῦρο 
16 βἰζυδῦθα ΔρΡγοχίπηαῦο]γ οα 116 βᾶπηβ 08.816] 858 ὑπδῖ 
νν ΒΙοἢ. γυπ5 ὑμβγουρῆ Μαβ5118 δηα (45 ΗἸρρδγοϊὰβ 4180 
Ὀ6]16ν 658) Μαβϑα οα ὑπῸ β881η6 88 ὑμαῦ ἐῃγοιρἢ 
ΒγζΖϑαηϊίυχη, δηα ὑπαὶ ἴῃ 6 Ἰηθ ψ ]ο ἢ τὰμ5 ὑτουρἢ 
Π6 ορϑῃ 8568 15. οῃ [Π8 βδπχ6 ρϑγ]}}6] ἃ5 ὑμαὺ [του ρἢ 
ἴΠῸ6 δίγαϊῦ δῃᾶάὰ ΒΠοάδθβ, ἀηᾶ ὑπαὶ [ῃ6 αἰδίδηςθ ἔγΌσα 
ΒΠοάεβ ἴο ΒυζΖαηείυμλ [85 θθ θη δϑιϊπηαῖθα αὖ ἀρουΐ 
ἤἥνε ὑμουβδηά 5ἰδαϊα οὐ [6 ϑϑυμπιρίΐοα ἰπᾶὺ θοῦ ἢ 
ΡΪδςο68 116 ου {Ππ6 βϑᾶσηθ τηϑυ ἴδῃ ; [Ὁ ὕΠ6 ρευρϑῃαϊου δῦ 
ἴῃ αυσϑίϊοη ψου]ᾶ 4150 "υὲ ἔνε ἐπουδδῃα βἰδαϊα ἴῃ 
Ἰεηρῆῃ.8 Βαυῦ ψ ἤδη {Π|6ΥῪ 8580 ὑπαὺ ὑπ Ἰοηρσαϑῦ ραϑϑαρθ 

11, 4, δ. 3 (δρ6 80. ψίποθηῦ. 
.ι8 ἘῸΓ ““Ρ418}16]8. οοΙργμβοπαἀοᾶ Ὀαύνγθοῃ Ρ818]16]18 8.6 

Θαυδ)ὶ.᾽; 
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τὸ μέγιστον δίαρμα τοῦ πελάγους τούτου τὸ ἀπὸ 
τῆς Εὐρώπης ἐπὶ τὴν Λιβύην πεντακισχιλίων 
που σταδίων λέγουσιν ἀπὸ τοῦ μυχοῦ τοῦ ΤΓαλα- 
τικοῦ κόλπου, δοκεῖ μοι πεπλανημένως λέγεσθαι 
τοῦτο, ἢ πολὺ τὴν Λιβύην κατὰ τοῦτο τὸ μέρος 
προνεύειν ἐπὶ τὴν ἄρκτον καὶ συνάπτειν τῷ διὰ 
τῶν Στηλῶν παραλλήλῳ. καὶ τοῦτο οὐκ εὖ. 
λέγεται, τὸ πλησίον τῆς Σαρδόνος τὴν λεχθεῖσαν 
κάθετον τελευτᾶν: οὐ γὰρ παραπλήσιον, ἀλλὰ 
πολὺ δυσμικώτερόν ἐστι" τὸ δίαρμα τοῦτο τῆς 
Σαρδόνος, ὅλον σχεδόν τι ἀπολαμβάνον ἐν τῷ 
μεταξὺ πρὸς τῷ Σαρδονίῳ τὸ Λιγυστικὸν πέλαγος. 
καὶ τῆς παραλίας δὲ τὰ μήκη πεπλεόνασται, 
πλὴν οὐκ ἐπὶ τοσοῦτόν γε. 

4 Ἑξῆς δὲ τὰ τοῦ ᾿Ἐρατοσθένους ἐπανορθοῖ, τὰ 
μὲν εὖ, τὰ δὲ χεῖρον λέγων ἢ ἐκεῖνος. ἐξ ᾿Ιθάκης 
μὲν γὰρ εἰς Κόρκυραν τριακοσίους εἰπόντος, 
πλείους φησὶν εἶναι τῶν ἐννακοσίων' ἐξ ᾿Ἐπι- 
δάμνου δὲ εἰς Θεσσαλονίκειαν ἐννακοσίους ἀπο- 
δόντος, πλείους τῶν δισχιλίων φησί: ταῦτα μὲν 
εὖ. ἀπὸ δὲ Μασσαλίας ἐπὶ Στήλας λέγοντος 
ἑπτακισχιλίους, ἀπὸ δὲ Πυρήνης ἑξακισχιλίους, 
αὐτὸς λέγει χεῖρον πλείους ἢ ἐννακισχιλίους τοὺς 
ἀπὸ Μασσαλίας, ἀπὸ δὲ Πυρήνης μικρὸν ἐλάττους 
ἢ ὀκτακισχιλίους" ἐγγυτέρω γὰρ τῆς ἀληθείας 
ἐκεῖνος εἴρηκεν. οἱ γὰρ νῦν ὁμολογοῦσιν, εἴ τις 
τὰς τῶν ὁδῶν ἀνωμαλίας ὑποτέμνοιτο, μὴ μείζω 
τῶν ἑξακισχιλίων σταδίων εἶναι τὸ μῆκος τὴν 
σύμπασαν ᾿Ιβηρίαν ἀπὸ Πυρήνης ἕως τῆς ἑσπε- 

ἱ προνεύειν, ΟἙΒΟΟΙὶ, ἴοτ᾽ προσνεύειν ; Α. Ἄοροὶ, Ο. Βτίοκ, 
ϑΡΡυονϊηρ. 
᾿ ἐστι, Μαανὶᾳ, ἴον εἶναι, 
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ΟἙΕΟΟΒΑΡΗΥ, 2. 4. 3-ά 

ΔΟΙΌΘ5 {15 568 ἔγοτη Εἰυσορε ἴο [ῦγα, τεοκοηδα ἔτοτὰ 
186 Πεδα οὗ τῃς Οα]αίίς Ου]ῇ, ἰ5 ἀρρτοχίγηδίεϊυ ἔνα 
ἐμπουβδηᾶ 5ἰδάϊα, ἰδ βθϑῖὴβ ἴὸ τὴθ ἐπαὺ ὑΠ6Ὺ τρᾶ κα δῃ 

. ΘΙΤΟΠΘΟῸ5 ϑἰαιειηθηῦ, ΟΥὁἠἨΘ Εἶδε ὑπαὶ ἴῃ [ἢδὺ ΤΟΡΊΟη 
ΤΑΡργὰ ρῥτγο)θοῖβ ἔα ἴο ὑῃ6 πουῖῃ δηᾶ γϑδοθαβ ἴῃς 
ΡΔ14116] {πᾶὺ γτὰπβ ὑβγτουρὶ ἴπ6 ΡΠ]αγ5. Απαᾶ Ῥο]γθ 8 
15 ἀραὶ ποὺ τἱρῃῦ ψ ἤδη ἢ 5ᾶγ5 ὑμαῖ {Π 6 ρευρϑεῃαϊίουαγ 
ἴῃ φυσϑιίοη οπα 5 πεὰν ϑδγαϊηΐα ; ἴον ὑῃε Ἰίης οὗὨ {Πι15 
568 -Ὀ 558 ρῈ 8 ΠΟ 6 Γ6 ΠΘᾶγ ϑδγαϊηΐδ, αὖ τη Πἢ ἔαγῦ ΠΕΣ 
ννοϑῦ, Ἰεανίηρ θεΐψαοη ἰὑ δηα ϑαγαϊηῖα ποὺ ΟὨ]Υ ἢ 6 
Θαγαϊηΐδη 5ὅ6εα, θὰ δἰτηοϑῦ 6 ψῃο]ς οὗ {π6 1ἰρυτίδη 
5368 858 Μὲ}1. Απᾶ Ροϊγρίυβ [85 Ἄἐεχαρρεγαϊεα [πε Ἰδηρσίῃ 
οὗ 1Π6 ΒεδροδΊζα α͵80, ΟὨΪΥῪ ἴῃ ἃ 1ἰθββεὺ ἄερταεα. 

4, Νοχὺ ἴῃ ογᾶεγ, Ῥοϊγθίυβ ργοσοεθαάβ ἴο οογτεοῦ ἴῃς 
ΕΥΤΟΥΒ οὗ Εγαϊοβί 6 68 ; βοῃχδιϊτηθϑ τὶ συγ, θαΐ βοτης- 
πηεβ 6 18 θυθὴ τοσα ἴῃ ΕἸΤΟΡ ἰδ Εἰγαϊοβ 668. 
Ἐρ0Ὶ ἱπϑίδηοθ, θη Εἰγαϊοθύμεμθθ δϑυϊμπηδῖοβ ἴῃ 6 
ἀϊδίαπος ἔγοηῃ Π{Πδοὰ ἴο Οογογγὰ δ ἴχσαεθ Βυπαάγσθα 
βἰδᾶία, Ῥο]γ) ὗι8 βαγ5 ἰῦ 18 τόσα ὕμδη πίηθ δυπαγαά; 
6 Εἰγαϊοβίμθηθβ ρσίνεβ ὑπ ἀϊδίδηοε ἴγοιη Ἐρὶ- 
ἀδιθηυβ ἰο ΤΉ ΘΒϑδ]οηΐοα 85 πἷπα Ὠυπαγοα σἰδαϊΐα, 
Ῥο]γθίι5 βᾶγ8 τόσα [ἤδη ὕνο ὑπουβδηᾶ ; δῃᾷ ἴῃ ὕΠ 6856 
οα565 ῬοΪ]γθίυβ 156 τρῃύ. Βυΐ ψῆθη Εἰγαϊοβί 68 
ϑαγ8 6 αἰϊδίδμος ἴτοχ Μδβ51164 ἴο ἴῃς Ρ1]]Δγ5 15 
βανϑὴ ὑπουβαπά 5ἰδάϊα δπηα ἔγοτῃ [ἢ6ς Ῥγγεηθαβ ἴο ὑπ 6 
ῬΠΠ]ΠΔΥ5 δἷχ ὑπουβαηᾷ εἰδαϊα, ΡΟΙΥΡῖὰ5 Εἰτηβ6 1 τα καβ ἃ 
ΎυθδῦοΥ ΕΥΤῸΓ ἴῃ ρσίνίηρ ἴῃς αἰβίδπος ἔγοιη Μ8551118 85 
ΙΏΟΥ6 ἴδῃ πἷηα ὑπουβδηα 5ἰδαϊα δα ὑπαὺῦ ἔτοσα {πε 
Ργγδῆθαβ ἃ [1016 1685 ὕμδὴ εἰριὺ ὑπουβαπα 5ἰϑαϊα ; 
ἴοῦ Ἐγαϊοβι θη θϑ᾽ δϑυϊηδϊεβ ΔῈ ΠΘΑΡΟΡ ἴπε ὑγυΐῃ. 
[πᾶθε6ἅ, τηοάδϑτῃ δυῦου 165 ἀστεε ὑμαῦ [ἢ οπς ουὖ οἵ" 
Δ Δ]Ποσσαηςα ἴον ὑΠ6 ᾿γγαρ αν ὙΠ ηρ5 οὗ [6 τοδάϑβ, 
ἴΠ6 ψ»ο]ε οὗ Προτία 15. ποὺ τόσα ὕπδη ἰχ ὑπουβδηὰ 
βίδα ΐα ἴπ Ἰδησὶῃ ἔτοιυ ὑΠ6 Ῥυγξῃβαβ ἰο ἰζ8 ψεβῦθτῃ 
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ρίσυ πλευρᾶς. ὁ δ᾽ αὐτὸν τὸν Τάγον “ποταμὸν 
ὀκτακισχιλίων τίθησι τὸ μῆκος ἀπὸ τῆς πηγῆς 
μέχρι τῶν ἐκβολῶν, οὐ δή που τὸ σὺν τοῖς σκολιώ- 
μασιν (οὐ γὰρ γεωγραφικὸν τοῦτο), ἀλλ᾽ ἐπ᾽ 
εὐθείας λέγων, καίτοι γε ἀπὸ Πυρήνης αἱ τοῦ 
Τάγου πηγαὶ πλέον διέχουσιν ἢ ἢ χιλίους σταδίους. 
πάλιν δὲ τοῦτο μὲν ὀρθῶς ἀποφαίνεται, ὅ ὅτι ἀγνοεῖ 
τὰ ᾿Ιβηρικὰ ὁ ὁ ᾿Ερατοσθένης, καὶ διότι περὶ αὐτῆς 
ἔσθ᾽ ὅπου τὰ μαχόμενα ἀποφαίνεται" ὅς γε μέχρι 
Γαδείρων ὑπὸ Γαλατῶν περιοικεῖσθαι, φήσας. 
τὰ ἔξωθεν αὐτῆς, εἴ γε τὰ πρὸς δύσιν τῆς Ἐὐρώ- 
πης μέχρι Γαδείρων ἔχουσιν ἐκεῖνοι, τούτων 
ἐκλαθόμενος κατὰ τὴν τῆς ᾿Ιβηρίας περίοδον τῶν 
Γαλατῶν οὐδαμοῦ μέμνηται. 

ὅ. Τό τε μῆκος τῆς Εὐρώπης ὅτι ἔλαττόν ἐστι 
τοῦ συνάμφω τῆς τε Λιβύης καὶ τῆς ᾿Ασίας 
ἐκθείς, οὐκ ὀρθῶς τὴν σύγκρισιν ποιεῖται" τὸ μὲν 
γὰρ στόμα τὸ κατὰ Στήλας ησίν, ὅτι κατὰ τὴν 
ἰσημερινὴν δύσιν ἐστίν, ὁ δὲ Τάναϊς ῥεῖ ἀπὸ 
θερινῆς ἀνατολῆς: ἐλαττοῦται δὴ τοῦ συνάμφω 
μήκους τῷ μεταξὺ τῆς “θερινῆς ἀνατολῆς καὶ τῆς 
ἰσημερινῆς" τοῦτο γὰρ ἡ ̓Ασία προλαμβάνει πρὸς 
τὴν ἰσημερινὴν ἀνατολὴν τοῦ πρὸς τὰς ἄρκτους 
ἡμικυκλίου. χωρὶς γὰρ τοῦ περισκελοῦς ἐν πράγ- 

1 ΤῈ} οῃ. 
3 ῬοΟΙνΡΙΒ᾽ δρβύγαβα οοιηρδυίβοη οὗ ὑμα Ἰοπρύῃ οὗ ΕΌΓΟΡΘ 

Ὸ} ὑμπαῦ οὗ Τῆήργα δηᾶ Αβὶδ οοπηἰποᾶ 18 ποῦ οχίδηῦ, Ὀαὺ Ὠ15 
ὥθῃθγδὶ πηούμοα 18 οθαῦ δῃουσῃ. σαν ἃ ᾿ἴἰηθ (Ρ}' ̓  ῬΔΓΥΔ116] 
ἴο ὕΠ9 φαυδῦον ἔγτοσῃ ὑπ ῬΙΠΔΥΒ ὕο ὑῃ 6 ϑαϑύθγῃ οοδδύ οὗ [πάϊ8 
-οὐμαῦ 18, δῦ δϑουῦ 864" Ἰαύ ὑχθ. Οπ ὑμ18 11η6 88. ἃ οβογὰ 
ἀββουῦῖθθ ἃ βϑπιίοῖτοῖθ νοῦ 11 μῶνθ ον ἀϊδπιθΐθι ἃ 11πὸ 
(005) ἄγαννῃ οὐ ὑπ δαυιδίοσ. ΕἾοιη βοῖηθ ροϊηὺ (4) νγοϑὺ οὗ 
Αϑ18 οὐ {π6 ομβογά (ϑύγαθο 98 08 ἴῃ ὃ 7 δῖον ὑμδύὺ 8 ροϊπῦ 18 
ἃ νΔΥ]4 016) ἄγαν ἃ 1ΐπ ὑο ὑπ οαὐ]οῦ (77 οὗ ὑμ6 ἸΤδηδῖβ Εἶνϑυ; 
Ῥτοάποθ {18 11ηὴ6 ἰὴ ἃ πογύῃῃ-ϑαβίθυυ αϊγθούϊΐοη δίοηρ ὕθ 
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ΟΕΟΘΒΑΡΗΥ, 2. 4. 4-Ὁ 

5:46. Βαΐ Ῥοϊ]γθίιι γθοκοῃβ {Π γίνου Ταριβ δοπα δἱ 
εἰρμῦ ὑπουβαπα 5[δαΐα ἴῃ Ἰδηρσίῃ ἔγοια 108 βοῦγος ἴο 15 
τηουΐῃ---“πουὺ τοοκοηίηρ ἴῃ ὑπῃ6 νἱπαΐϊπρε οὗ {6 
Υἶνευ, οὗ οουγβα (ἔου {158 15. ἃ τηΐϊηρ σεορτάρηΥ ἀο68 
ποῖ 4οΥ---᾿ρυὺῦ εϑὐχηδίπρ τς ἀϊδίδηοα οἡ ἃ βἰγαϊρῃς 
᾿'π6. Αμᾶ γεῖ ἔοι {ΠππῸ Ῥυγθπθ 68 {Ππ6 βουγοαθβ οὗ ἴΠ6 
Τάριβ 8.6 τότε ἴδῃ οἠς ἱβμουδβαηα 5ἰδαϊα αἰβιδηῦ. 
Οη ἴμ6 οἶμον Βδηά, Ροϊυθ μα 5 τίρῦ θη ἢ6 δϑϑογῦβ 
[μαὶ Εἰγαϊοβίμθῃθβ ἰ5 ἱρπογδηΐ οὗ τῃ6 ρεορυδρῆγ οὗ 
ΤΡροτΐα, ὑμαὺ 15, ἴθ [ῃ6 τϑάβοῃ [Πδὺ ἢ6 βουχθύ 65 ΓΔ} Κ65 
-“οοπῆιϊοιπρ βἰαϊδιηθηΐβ ; δὖ δὴν ταῖθ, δεν ἢς μᾶ5 βαϊὰ 
ὑμπαῦ ἴῃ6 οχίθγίου οοδϑῦ οὗ Προυΐα δ5 ἌΓ δ Οδα685 15 
πῃ ιϊεα Ργ Οδι]8--ἰῦ ὉΠ6ΥῪ τ α}γ ΠΟ] ἴῃς νγεϑίθ τη 
ταρίομβ οὗ Ευτορα 85 ἴδ 85 Οδαε5---ἢς ἐογρεὶς [αὶ 
βίδι ειηθηῦ 84 πον ῆσσα τηδηὐοηβ ἰῃ6 Οδυ]5 ἴῃ ἰδ 
αἀεβογίριίοι οὗ [ροσῖδ. 

ὅ. Αραΐῃ, θη ΡοΪγθ 5 5εὺβ ἠοσί ὑπαΐ 6 Ἰεηρτῇ 
οὗ Ευτορα ἰβ 1655 ἤδη {6 σοι ἰηδα ἰοηρίῃ οὗ [Ὀϑ γᾶ 
δΔ4 Αδβία, ἢ6 ἄοθθ ποῖ τᾶκα ἰἷβ ΟΟΙρΑΥΐ800 
οογεοῦγ. ΤῊΣ ουὐἹεῖ αὖ ὑμ6 ΡΊ]]γβ, 6 βαγ5, 8 ἴῃ 
16 εαυϊποοίία! νγεδῖ, ψ ἤθγθαβ ἴΠ6 Ταηδὶβ 1 ἤοννβ ἸΌσα 
ὉΠ δυϊησαοῦ γἰϑίηρ οὗ ἴΠ6 5, δηα ὑπογεΐοσε Εἰαισορα 
ἷ5 1655 ἴῃ Ἰδησίῃ ὕμδη [Πς οοιωρὶποα Ἰεηρὶῃ οὗ [ἰῦγἃ 
8Δηα Αϑι4 Ὀγ [6 βρᾶος μεύνθη {6 βυτημθῦ 50 δ 6 
Δα {π6 εαυϊποοίϊα] ϑυαηγῖβα ; ἴου Αβία ἢδ8 ἃ ὈΥΪΟΥ 
οἰαίτα ἴο {18 σϑρᾶοςε οὗ πε πουξμοτῃ βοιηϊοῖτοὶα ὑπαῦ 
1168 ἰονγαγαὰ [ῃ6 δαυϊποοῦΐαὶ βυησῖβα.2 ᾿παβδε6α, ἀραγὶ 

ΘΟΌΓΒΘ οὗ (Π6 γἶνοῦ ἰο ὑπο βουγοο (7) οἱ 0 (Ὀαὖ [ἢ Βουγοθ ἰ8 
ὈΠΟΧΡΙΟΓΘά) ; ὑμθη ργοάμποθ ὑῃ6 γἰνου. πα (7 77) ὕο {86 οἷτ- 
ΟὈἤογΘηο6 δὺ 8, νὨΙΟἢ ΙΏΔΥ γαργοϑϑηῦ ὉΠ86 ΒΌΤΩΙΩΘΥ ΓΙ Βίηρ, 
ὍὌΧΟΡ ἃ Ῥοιροπάϊουϊαν (7"}) ἀροη ὕμ8 ομβογᾷ Ῥ}΄. Τδθη νγ6 
ἢδνθ ἃ βοριηθηῦ (Β7" 5} οὗ ὑπ βϑιηϊοῖγοὶθ, νι ΐο ἢ ὈΘ]Οη,85 ὕο 
Αϑῖα (θυῦ νγὸ δῖα οοιῃρϑβὶ]θᾶ ἰο χ 1" δῃὰ 8 ἱπδοουγϑίαρὶυ, 
ἱπδϑιη ἢ 886 ὑῃ86 βοῦγοθ οὗ ὑπο ἸΤδηδῖβ νγὰ8 ὑποχρ)ογθά). 
Αοοογάϊηρ ὕο Ῥοϊγδίυβ, ΕἸἼΓΟΡΘ 18 1658 ἴῃ Ἰθησύῃ ὕμδη [ὐδγἃ 
δια Αδβίῳ δου πθα Ὀν ὑδε 11π6 8} (νμῖοῃ ἰϑ ἃ νᾶ γὶ80]6). 
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5ΤΆΑΒΟ 

μασιν εὐαποδότοις καὶ ψεῦδός ἐστι τὸ ἀπὸ θερινῆς 
ἀνατολῆς τὸν Τάναϊν ῥεῖν' ἅπαντες γὰρ οἱ ἔμ- 
πειροι τῶν τόπων ἀπὸ τῶν ἄρκτων ῥεῖν φασιν εἰς 
τὴν Μαιῶτιν, ὥστε τὰ στόματα τοῦ ποταμοῦ καὶ 
τὸ τῆς Μαιώτιδος καὶ αὐτὸν τὸν ποταμόν, ἐφ᾽ 
ὅσον γνώριμός ἐστιν, ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ μεσημβρινοῦ 
κεῖσθαι. 

6. Οὐκ ἄξιοι δὲ λόγον οἵτινες εἶπον ἀπὸ 
τῶν κατὰ τὸν Ἴστρον τόπων αὐτὸν τὰς ἀρχὰς 
ἔχειν καὶ ἀπὸ τῆς ἑσπέρας, οὐκ ἐνθυμηθέντες ὡς 

λ. ε ’ὔ ῇἍ [4 μεταξὺ ὁ Τύρας καὶ Βορυσθένης καὶ Ὕπανις, 
μεγάλοι ποταμοί, ῥέουσιν εἰς τὸν Πόντον, ὁ μὲν 
τῷ Ἴστρῳ παράλληλος, οἱ δὲ τῷ Τανάϊδι" οὔτε δὲ 
τοῦ Τύρα τῶν πηγῶν κατωπτευμένων, οὔτε τοῦ 
Βορυσθένους, οὔτε τοῦ Ὕπάνιος, πολὺ ἂν εἴη 

ωὠστότερα τὰ ἐκείνων ἀρκτικώτερα' ὥσθ᾽ ὃ 
δι᾿ ἐκείνων ἄγων τὸν Τάναϊν, εἶτ᾽ ἐπιστρέφων ἀπ᾽ 
αὐτῶν ἐπὶ τὴν Μαιῶτινϑ (αἱ γὰρ ἐκβολαὶ φανερῶς 
ἐν τοῖς προσαρκτίοις μέρεσι τῆς λίμνης δείκνυνται, 
καὶ τούτοις τοῖς ἑωθινωτάτοις), πλαστὸς ἄν τις 
εἴη καὶ ἀπέραντος λόγος. ὧς δ᾽ αὕτως ἀπέραντος 
καὶ ὁ διὰ τοῦ Καυκάσου πρὸς ἄρκτον φήσας ῥεῖν, 
εἶτ᾽ ἐπιστρέφειν εἰς τὴν Μαιῶτιν' εἴρηται γὰρ 
καὶ τοῦτο. ἀπὸ μέντοι τῆς ἀνατολῆς οὐδεὶς εἴρηκε 
τὴν ῥύσιν' καὶ γὰρ εἰ ἔρρει οὕτως, οὐκ ἂν ὑπεν- 

1 οἵτινες εἶπον ἴον τινὲς εἶπον οἱ μέν ; 80 πο; ΘΙΘΌΘΏΚΘΘΟΒ, 
Οὐοταίβ, [ο]ονίης. 

3 οὔτε... οὔτε, Οογαίδ, ἔοῦ οὐδέ... οὐδέ; Μεοΐποῖτο ζο] ον ; 
Ο. Μά]16ὺ δρρσγονίῃηρ. 

8 ἄγων τὸν Τάναϊν, εἶτ᾽ ἐπιστρέφων ἀπ᾽ αὐτῶν ἐπὶ τὴν Μαιῶτιν, 
δυογτοςυ, ἴου ἄγων ἐπὶ τὴν Μαιῶτιν τὸν Τάναϊν, εἶτ᾽ ἐπιστρέφων 
ἐπ᾽ αὐτήν. 
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ΟΕΟΟΒΑΡΗΐΥ, 2. 4. ς-6 

ἔγομυ ὑΠῸ δρθῦσυβθπεθθ Ψ οἢ οΠδτγδοῦουῖβοθ ΡΟΪΥἱι8 
ψ θη ἢδ6 ἰ5 αἰβουββίηρ τηδύϊζευβ [δῦ ΔΥ6 ΘΑ5Υ οὗ Ἔχ ρίδη- 
δἴΐοῃ, 15 βἰδαϊοιηθηὺ [δῦ ἴΠ6 Τδηδῖβ ἤονγς ἔγοσὴ ὑΠ6 
ΒΌΧΩΤΩΘΥ Υἱϑίηρ οὗ [6 δ 15 αἰβὸ 8156 ; ῸΓ 4}} ψῆο 
ἃγ6 δοαυδίηϊεα νυ ἢ ἴΠο86 γερίοηβ βὰν [αὶ [Π6 Τδηδῖβ 
ἢονν5 ἴσου [ἢ6 που ἰηἴο [Δ8Κὸ Μδθοιβ, ἀῃα ἰῇ βϑο ἢ 
ψῖθ6 ὑπδὺ [6 χτηουτϊῇ οὗ ὑπ6 γίνου, ὑπ6 τηουτϊὴ οὗ [,Δ1Κ6 
Μαθροίϊβ, δᾶ ὑπῸ οουγδβα οὗ ὑπ6 Ταηδῖβ 1561}, 50 [ᾺΣ 85 
10 ἢδ5 θδδὴ Ἔσχρὶοσϑά, 811] 16 οἡ [6 βᾶτλθ χιϑυ ἴδῃ. 

6. }πτνουΐῃγ οὗ τηθηϊίοη τα ἴποβα ὑυζοῦβ ἡγῇ Ὸ 
Ὦδνε οἰαιθα ἰῃᾶὺ με Τδηδὶβ υἶβθβ ἴῃ ἴΠ6 ταρίοηβ ΟἹ 
ἴῃς δἴενυ 1 δῃὰ ἢονβ ἔγοτη [ῃ6 ψεβῖ, θδοδυβα ὑπ 6 Ὺ 
άνε ποῖ γεῆεδοϊεα {Παὶ ὑῃε Ὑγταβ,2 [ῃς Βογγϑίβοῃ 8,8 
δηα ἴῃς Ηγρδηΐ5, 411] Ἰᾶαγρα τίνϑγβ, ἔονν θεῦΐνθεη [Π086 
ὕννο σίνευβ ἰηἴο ὑῃ6 Ροπέῖἧιβ, οὔθ οὗ ἔπϑῖ ρδγβ}]6] ἴο 
1Π6 Ιδἴϑυ δπᾶ ὑμ6 οὔμμουβ ρᾶγα}]ε] ἴο ἴῃς Ταπαϊβ. Απάὰ 
βίῃοθ. ποῖον {πΠ6 βουγοθβ οὗ ἴῃς Τγτγαβ, ποὺ οὗ [Π6 
Βοιγϑύμβθηθϑ, ποὺ οὗ ἴῃς Ηγρϑδηΐβ, αν θθϑὴ Ὄχρ]ογεα, 
16 ταρίοῃβ ὑμαῦ ἀγὰ ἔδυῖμον που ὑμδη ὑπ6γ ψουἹὰ 
με ἴδγ 1655 Κπονῃ ; δπα ἱμογεΐογε ἴΠ6 δυρυχηθηὺ ὑπαὺ 
οοπαᾳοῖθ ὑῃε Τδηδῖβ ὑπγουρἢ [ἢο56 ΥΘΡΊΟἢ5 8ηα ἵπθῃ 
γηδ 65 ἰδ τγη ἴσου ἔθ ἴο [πε Μαθοῖῖβ [Κα (ον 
ὑΠ6 τηουΐῃβ οὗ ὑπ6 Τδηδὶβ ἃγῦα οὐρνίουβὶγ ἴο θὲ β66ῃ 
ἴῃ ἐπα τηοβὺ πουΐῃεῦ ραγῖβ οὗ 86 [ΔΚρ, ψ ο ἢ 8Γ6 
αἶδο ἴῃς τηοϑδὺ δαβϑίευϊυ ρᾶγ 8). ---ϑῦο ἢ δὴ διγρυτηθηΐ, 1 
Β8, ψΟυ]α μὲ ἔλ]56 δπα ἱποοῃοϊυδῖναθ. Εἰαυδ}ν ἱποοη- 
οἸυβῖνε 15 [η6 ἀγρυτηοηῦ ὑμαὺ [ῃς Ταηδῖβ ἤἥοννβ ὑβγου ρἢ 
186 Οδυοδϑαβ ἰονναταβ ἴῃς πουΐῃ δηᾶ ὑἤθη ζυγπ5 86 
ἤον5 ἰηἴο [,|.6 Μϑδθϑοῖίβ ; [ῸὉΓ ὑπὶ8 βἰαϊοηθηὺ ἢ85 50 
θδθῃ τηδᾶθ. Ηονάνοῦ, ΠῸ ομδ ἢ85 5ἰδαιβα ἰῃδὺ της 
Ταμδῖβ ἤἥονο5 ἔγοτῃ ἴῃς δαϑὺ; ἴον 1 ἴἢ ἤονγεα ἔτοτῃη {δα 
δαϑὺ ὑπ6 τόσα δΔοσουρ] }5η6 6 σαορΎΡηθΥΒ νου] ποὺ 

1 ΤῊ6 Τδημθθ. 5. ΠῊ}.6 ηϊοβύοθγ. 
3 ΤῊ ὈΠΙΘΡΘΥ. 4 ΠῚ}. Βοχ. 
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5ΤΒΑΒΟ 

Ο108 αντέως τῷ Νείλῳ καὶ τρόπον τινὰ κατὰ διά- 
μετρον ῥεῖν αὐτὸν ἀπεφαίνοντο οἱ χαριέστεροι, ὡς 
ἂν ἐπὶ ταὐτοῦ μεσημβρινοῦ ἢ παρακειμένου τινὸς 
τῆς ῥύσεως οὔσης ἑκατέρῳ ποταμῷ. 

1. Ἥ τε τοῦ μήκους τῆς οἰκουμένης μέτρησις 
κατὰ παραλλήλου τῷ ἰσημερινῷ ἐστιν, ἐπειδὴ 
καὶ αὐτὴ ἐπὶ μῆκος οὕτως ἐκτέταται' ὥστε καὶ 
τῶν ἠπείρων ἑκάστης οὕτω δεῖ λαμβάνειν τὸ 
μῆκος μεταξὺ μεσημβρινῶν δυεῖν κείμενον. τά 
τε μέτρα τῶν μηκῶν σταδιασμοί εἰσιν, οὺς θη- 
ρεύομεν ἢ δι’ αὐτῶν ἐκείνων ἰόντες ἢ τῶν πα- 
ραλλήλων ὁδῶν ἢ πόρων. ὁ δὲ τοῦτον ἀφεὶς τὸν 
τρόπον καινὸν εἰσάγει τὸ μεταξὺ τῆς τε θερινῆς 
ἀνατολῆς καὶ τῆς ἰσημερινῆς τμῆμά τιϊ τοῦ ἀρκτι- 
κοῦ ἡμικυκλίου. πρὸς δὲ τὰ ἀμετάπτωτα οὐδεὶς 
κανόσι καὶ μέτροις χρῆται τοῖς μεταπτώτοις οὐδὲ 
τοῖς κατ᾽ ἄλλην καὶ ἄλλην σχέσιν λεγομένοις 
πρὸς τὰ καθ᾽ αὑτὰ καὶ ἀδιάφορα.Σ τὸ μὲν οὖν 
μῆκος ἀμετάπτωτον καὶ καθ᾽ αὑτὸ λέγεται, ἀνα- 
τολὴ δ᾽ ἰσημερινὴ καὶ δύσις, ὡς δ᾽ αὕτως θερινή 
τε καὶ χειμερινή, οὐ καθ᾽ αὑτήν, ἀλλὰ πρὸς ἡμᾶς" 
ἡμῶν δ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλῃ μεταχωρούντων, ἄλλοτ᾽ 
ἄλλοι τόποι καὶ δύσεών εἰσι καὶ ἀνατολῶν ἰση- 
μερινῶν τε καὶ τροπικῶν, τὸ δὲ μῆκος μένει ταὐτὸν 
τῆς ἠπείρου. Τάναϊν μὲν οὖν καὶ Νεῖλον οὐκ 

1 τμῆμάτι, Τγινῦ, ἴον τμήματι; Μ.]]οΣ- μον, Μαείποϊκο, 
ζο] ον της. 

2 ἀδιάφορα, ἸζγδΙηθγ, ἴοσ διαφορὰν (οὐκ ἔχοντα Ἶ) ; Α. οροὶ 
ΔΡΡτον ηρ. 
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ΘΕΟΘΒΑΡΗΥ, 2. 4. 6-) 

Ὀ6 Αϑϑουϊίηρ ὑμαὺ [Ὁ ἤοννβ ἰὴ ἃ αἰγεοίϊοῃ Θοη ΓΑΥΥ ἴο, 
ΔΏΔ ἰῃ ἃ 56 η86 αἰδιηδίτ!οΆ}}ν Ορροβεά ἴο, ἐπὶ οὗ {Π6 
ΝΙ]6--τηδδηΐηρ ὑμᾶὺ ὑπὸ οουγδαα οὗ {πῸ6 ὕνο σίνειβ 
ΑΓΘ ἡ [6 βᾶτηθ τρϑυ ἴδῃ ΟἹ 6156 οἡ τη θυ] 85 ὑπ 
Ἰ6 οἰοβε ἴο βεδςοὴ οὔμεσ. 

1. ΤΠεὲ τηϑδϑυγοιηθηῦ οὗ {πΠ6 Ἰεπρίῃ οὗ {Π6 ᾿πμαθ θά 
ΜΟΥ] 15 χηδάθ ΔΙοηρ' ἃ 1ἰπ6 ρδγ8}16] ἴο π6 δαυδίου, 
Ὀδοδιβα ἐπα ᾿Παρ τε α νου], ἰῃ 15 Ἰδηρίῃ, βὑγεῖοῃα8 
ἴῃ ἢ 56 ΨΔΥῪ ἴῃς δαπαῖοῦ 6068; 8Ππ6 ἴῃ ὑμ6 5816 
ΨΥ, ὑπεγεΐοσγα, να τηυϑὺ Δ Κα δ5 6 Ἰεηρίῃ οὗὨ βδοῇ 
οὗ {πὲ οοπίίπεηΐβ ὑΠ6 βρδοα ὑπαὶ 1165 εύννεεῃ ὕνο 
το ἴδη5. Αραΐῃ, 6 πηδαβθαγα ΘΙ Ρ]ΟΥ αὶ ἔον ὑπ 6868 
Ἰδηρσίῃβ ἰ8 ὑπαῦὺ ὈΥ βἰδαϊα; δῃᾷ νὰ 566 ῖκ ἴο ἀϊΐβοονεῦ 
ἴῃς πυροῦ οὗ ἴΠε6 5ἰδαΐα οἰ ν Ὀγ ὑγάνο]]ηρ ΓΠγουρἢ 
86 σοπὐἰποηΐβ ὑβϑιβαῖνοβ, ΟΥὁἩ 6Ἶ56 δοηρ Π6 γτοδᾶβ οὐ 
᾿νναΐογνναυϑ ΡΔγ8116] ἴο θὰ. Βαΐῖ ΡοΪγὈϊι5 ΡΠ ΟΠ 5 
ὑΠὶ8 τηθὶ ῃοᾶ δπᾶ ᾿ηϊγοάμοαβ βοιμοι ΐηρ Πανν, ΠΔΠΊΕΪΥ, 
ἃ οογίδίη βαρτηθηῦ οὗ πΠ6 πουύμαγῃ βϑηγοῖγοὶα, ν ῃῖο ἢ 
1165 βεύνθε, {Π6 86. 50} 71586 Δπα ἴῃς εαυϊποοῦϊαὶ 
Βηγ56. Βαῦ ΠΟ Οπ6 ΘΠΡΙΟΥΒ 165 δηα τη θϑϑυγαϑ 
ὑπαῦ ἃ΄6 νυ Δ Ὁ]6 ἔὸγ ὑΠἱπρ ὑμαῦ ἅγῈ Ὠοη-νΑ 8006, 
ΠΟΥ ΓΕοΚοπίηρβ ὑπᾶῦ ἀΥ6 χηλάς τα]αϊνα ἴο ομα ροδί ϊοσι 
ΟΥ̓ ποῦν ἴον ἐπίηρβ ὑπαῦ ἀγα δρβο]υΐθ δηα τππομδηρ- 
ἷπσ. Νον ψ 116 ὑΠ6 ἴδγτῃ “ Ἰθηρὶ 15. Ποη - να. 8}}]6 
Δηα δοβοϊαΐε, “Ἑαυϊποοῦϊα) τἰβίπρ᾿᾿ δῃα ““βευ{ἰπρ᾿ δηά, 
ἴῃ ὑΠ6 581η6 ΨΨΆΥ, “ΒΟΥ 50 Π1156 ᾿ Δα ““ψἱηΐου 
ΒΌΏΓΙΒ6,᾿᾿ τὸ ποῦ δρβοίαΐο, θαΐ τοϊαϊῖνα ἴο οὐν ἱπαϊ- 
νά υ8] ροβι [1018 ; δηᾶ 1 νε β}Ε[ἔρΠ ΟἿΣ Ροϑί ίοη ἴο αἰ - 
ἔδγδηῦ ροϊηΐβ, ὑῃ6 ροβιτἰοη5 οὗ βδυμβεῦ δπα βιλτῖβο, 
να ον δαυϊποοῦα! οὐ 5ο]ϑυ ϊαὶ, τὲ αἰθβαγεηΐ, θὰ 
1π6 Ἰεηρὴῃ οὗ ἰῃς οοπύϊποηῦ τϑιλδίπμβ ὑπ 6 5816. 

τ, ΤΒοτεΐογθ, ἢ] 6 Ὁ ἴα ποῦ ουΐ οὗ ρΙαοα ἴο πιᾶῖκα μ6 
Τδηδῖβ δηᾶ ἴῃς Ν1]6 ]ἰμἱἐς οὗὨ οσοπεϊηοηΐβ, ἰδ ἰ8 ΒοΙη6- 

1 Οορδγα 1]. 2. 2, 
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ἄτοπον πέρας ποιεῖσθαι, θερινὴν δ᾽ ἀνατολὴν ἢ 
ἰσημερινὴν καινόν. 

8. Προπεπτωκυίας δὲ τῆς Εὐρώπης ἄκραις 
πλείοσι, βέλτιον μὲν οὗτος εἴρηκεν περὶ αὐτῶν 
᾿Ερατοσθένους, οὔπω δὲ ἱκανῶς. ἐκεῖνος μὲν γὰρ 
τρεῖς ἔφη, τὴν ἐπὶ τὰς Στήλας καθήκουσαν, ἐφ᾽ 

ἧς ἡ ̓ Ιβηρία, καὶ τὴν ἐπὶ τὸν Πορθμόν, ἐφ᾽ ἧς ἡ 
Ἰταλία, καὶ τρίτην τὴν κατὰ Μαλέας, ἐφ᾽ ἧς 
τὰ μεταξὺ τοῦ ᾿Αδρίου καὶ τοῦ ξείνου πάντ᾽ 
ἔθνη καὶ τοῦ Τανάϊδος. οὗτος δὲ τὰς μὲν δύο 
τὰς πρώτας ὁμοίως ἐκτίθεται, τρίτην δὲ τὴν κατὰ 

Μαλέας καὶ Σούνιον, ἐφ᾽ ἧς ἡ Ελλὰς πᾶσα καὶ 

ἡ Ἰλλυρὶς καὶ τῆς Θρᾷάκης τινά, τετάρτην δὲ τὴν 
κατὰ Θρᾳκίαν χερρόνησον, ἐφ᾽ ἧς τὰ κατὰ Σηστὸν 
καὶ ΓΑβυδον στενά, ἔχουσι δ᾽ αὐτὴν Θρᾷκες" 
πέμπτην δὲ τὴν κατὰ τὸν Κιμμερικὸν βόσπορον 
καὶ τὸ στόμα τῆς Μαιώτιδος. τὰς μὲν οὖν δύο 
τὰς πρώτας δοτέον' ἁπλοῖς γάρ τισι περίλαμβά- 
νονταὶ κόλποις, ἡ μὲν τῷ μεταξὺ τῆς Κάλπης 
καὶ τοῦ [Ἱεροῦ ἀκρωτηρίου, ἐν ᾧ τὰ Τάδειρα, 

᾿ καὶ τῷ μεταξὺ Στηλῶν καὶ τῆς Σικελίας πελά- 

γει" ἡ δὲ τούτῳ τε καὶ τῷ ᾿Αδρίᾳ, καίτοι ἥ γε 
τῶν Ἰαπύγων ἄκρα παρεμπίπτουσα καὶ -τὴν 
Ἰταλίαν δικόρυφον ποιοῦσα ἔχει τινὰ ἀντέμφα- 
σιν' αἱ λοιπαὶ δ᾽ ἔτι ἐναργέστερον ποικίλαι καὶ 
πολυμερεῖς οὖσαι ζητοῦσιν ἄλλην διαίρεσιν. ὡς 

᾿ δ᾽ αὕτως ἔχει καὶ ἡ εἰς ἕξ διαίρεσις τὴν ὁμοίαν 
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ΘΕΟΟΘΒΑΡΗΥ, 2. 4. γ-8 

Πΐηρ παν ἴο 86 [Π6 Βυχηχηεῖ, οὐὁἩἨὨ ΤΠ6 δαυϊποοίίαὶ, 
ΒΆΠΥΪΒ6. ΤῸ [ἢϊδ ΡΌΓΡΟΞΚΕ. 

8, δ΄'ηοα Ελιορα τὰ8 ουὖ ἰηἴο Βα ΕΓἃ] Ὀγοιο ΟΥ 68, 
ῬοΙγθίυβ᾽ δοοουηῦ οὗ πεῖ 15 θοτζεν ἴμδη ὑπαὶ οὗ Εγὰ- 
τοϑύμθηθβ, μαΐ 1 15 511] ἰπαάδαυαίθ. Εον Εἰγαϊοβι θη 65 
ΒΡΟΚΕ οὗ ΟὨΪΥ ἴῃγες ρῥγοϊηοηΐουίεβ :1 ἤγοι, [Π6 ῥγο- 
τηοηΐοτυ ὑμαὺ 1ἴ58 ἄονα ἰο {με ΡΙ]]Δγβ, ὁ ν ]οἢ ἰ5 
Ιροτῖα ; βϑοομαϊυν, ὑμᾶὺ ἴο {πε ϑίγαιϊῦ οὗ 51Ογ, οἱ 
ννὨ]Οἢ ἰ8Β []Υ; δηάᾶ, ὑμίναϊγ, πὰὺ τ] οἢ ἐπαβ δ 
Οαρε Μαῖδβᾶ, ου ψνῃ ἢ ἀγα 411 ὑπὸ παύϊοῃβ [Πδὺ ἀνε ]} 
μεΐνθοη ἐς Αἀτγίαϊϊο, ἰῃ6 Εππχίὶπο, δα ὑπ6 Τδηδῖϑ. 
Βυΐ ῬοΪγὈ1ὰ5 Ἔχρ] δίῃ ὑΠ6 ἤγϑὺ ὕνο ῥχοιμοηΐοσίθβ ἴῃ 
ἴΠ6 βϑηβ ΨΑΥ 8ΔΠα [6 τηᾶκο5 ἃ {πϊγὰ οὗ πὲ ρῥτο- 
τηοηΐοτυ ἢ 6}}) 6 Πα5 δὲ δρε Μαϊδα δηᾶ ϑυῃηΐαμ, οἢ 
ὙΠ ΙΟἢ διὰ 411 αγεεοθ, δηα ΠΙγεία, ἀπ οογίδίη ρᾶγχὺβ 
οὗ Τῆγδοο, δηᾶ ἃ ἔουτ οὗ ὑπῸ ΤἬγχαοίδη ΟΠ ΘΥΒΟηΘ656, 
ψν οτα {πε ϑἰγαϊῦ μεύνψεθῃ ϑθβίυβ δηα Αργάιβ 15, ἰη- 
μαθϊεα Ὀγ ΤῊἬγδοίδηβ; δπα 501} ἃ Δ οὗ {πε6 ρῥτο- 
ΤΟ ἴΟΥΥ ἰῃ {πε τερίοη οὗ Π6 ΟἸἰχησηθυῖδη ΒΟΒΡΟΓ8 
84 οὗἩ {πε ταουτῃ οὗ [κα Μδβεβοῖϊβ. Νον νὰ στηυβῖ 
διδοῖ ἴῃς ἤγθι ἔνο, Ὀεοδυῦβα ὑπδῪ ἃΓῈ Θῃμσου ρα 5564 
ὈΥ βωρὶςα συϊῖς : οπς οὗ ἔπ δῖ, ὈῪ ὑπΠ6 συ] ὑπμαὺ 1165 
βεΐνθο Οδρεὲ ἂπα ἴπῈ ϑδογεα (δρα (ἴῃς ρυ]ῆ οἱ 
νΠοἢ αδᾶα68 15 βἰζαδιεα) δπα 4150 Ὀγ ὑπαῦ ρογίίοη οὗ 
{πε 868 ὑπαὺ 1165 ρεΐνδε, ἴῃς ΡΙΠ]Δγ5 δηα δ᾽ ον ; {πΠ6 
οἴμοσν, Ὀγ με Ἰαϑῦ- το ]Ἱοη θα 856 ἃπα ὑῃς Ααγαἰϊο---- 
ΑΙ ΠΠΟῸΡΉ, οὗ οουγβθ, {Π6 ῬγοσηοηζουΎ οὗ [ἀργρὶδ, βῖποα 
ἰ ἐμγυβὶβ 1056] ἔογναγα οα ἴῃ 6 δί4άα δηά ὑπ}5 τ δ 685 
[τὰ]γ πᾶνε ὕνο ογὔεβϑίβ, ργεβθηΐβ ἃ βογΐ οἵ σοῃ δα! οὐϊοη 
ἴο ΤΩΥ 5ἰαϊθιηθηῦ; Ὀθυὺ [Π6 ταιηδίπίηρ ἴμγθ 6 Ῥγοιηοη- 
ἴογῖθβ, ψν ΊΟἢ 5011] τηογα οἰ ΘΑ ΥΪῪ ἃΓῈ ΘΟΙΏΡΙΘΧ δηά οοχη- 
Ροβϑα οὗ τδῆν τρϑιάρεγβ, τεαυΐϊγα βασῦ μεν αἰν βίο. 
ΓΑΛκενῖβα, 4150, {Π|6 αἰν βίο οὗ Εασορα ἰηἴο 81Χχ ραγὺβ 

1 ρα 92. 1, 40. 
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4 9 ’ὕ Νὰ 3 , 

ἔνστασιν ἀκολούθως ταῖς ἄκραις διειλημμένη. 
’ 3 ς ΄΄ 3 “Ψ 2 - Κ΄ ν, 

ποιησόμεθα δ᾽ ἡμεῖς ἐν τοῖς καθ᾽ ἕκαστα τὴν 
προσήκουσαν ἐπανόρθωσιν καὶ τούτων καὶ τῶν 
Ν ῳ Μ) “ 3 ’ , ἄλλων, ὅσα ἔν τε τῇ Εὐρώπῃ διημάρτηται καὶ 
ἐν τῇ τῆς Λιβύης περιοδείᾳ. νῦν δ᾽ ἀρκέσει ταῦτα 
λεχθέντα πρὸς τοὺς πρὸ ἡμῶν, ὅσους φήθημεν 
ἱκανοὺς εἶναι παρατεθέντας ἐκμαρτυρεῖν ἡμῖν, 
ὅτι δικαίως προειλόμεθα καὶ αὐτοὶ τὸ αὐτὸ τοῦτο 
ἔργον, τοσαύτης ἐπανορθώσεως καὶ προσθήκης 
δεόμενον. 

ν 

1. Ἐπεὶ δὲ τοῖς πρὸς ἐκείνους λόγοις συνεχής 
ἐστιν ἡ ἐγχείρησις τῆς ἡμετέρας ὑποσχέσεως, 
λαβόντες ἀρχὴν ἑτέραν λέγωμεν ὅτι δεῖ τὸν 
χωρογραφεῖν ἐπιχειροῦντα πολλὰ τῶν φυσικῶς 
τε καὶ μαθηματικῶς λεγομένων ὑποθέσθαι, καὶ 
πρὸς τὴν ἐκείνων ὑπόνοιάν τε καὶ πίστιν τὰ 
ς ῷ» κι ’ὔ δ Ψ 909 } ἑξῆς πραγματεύεσθαι. εἴρηται γὰρ ὅτι οὐδ᾽ οἶκο- 
δόμος, οὐδ᾽ ἀρχιτέκτων οἰκίαν ἢ πόλιν ἱδρῦσαι 
καλῶς οἷός τε γένοιτ᾽ ἄν, ἀπρονοήτως ἔχων κλι- 
μάτων τε καὶ τῶν κατὰ τὸν οὐρανὸν καὶ σχημά- 
τῶν τε καὶ μεγεθῶν καὶ θάλπους καὶ ψύχους καὶ 
ΨΥ 4 ’ 7ὔ ᾿ [τὰ 2 

ἄλλων τοιούτων, μή τί γε τὴν ὅλην οἰκουμένην 

τοποθετῶν. αὐτὸ γὰρ τὸ εἰς ἐπίπεδον γράφειν 
ἐπιφάνειαν μίαν καὶ τὴν αὐτὴν τά τε Ἰβηρικὰ 

Ἶ τε καί, ατοβίκυγά, ἴον τε ; ΕΌγῖσον ζο] ον ίῃρ. 
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ΟΘΕΟΟΘΟΒΑΡΗ͂Υ, 2. 4. 8--. τ 

8 ΟΡΘἢ ἴο 51Π}114. οὐ] οίίοι, βίπος Ὁ ἢᾶ5 θδδθη τηδᾶς 
ἴῃ δοοογάδπος ψ ἢ πε ρῥγογηοηΐουῦίθβ. Ηονενου, ἴῃ 
ΤΥ Ἃοἴα]] 6 δοοουηῦ 1 5}}41}} τηᾶῖζα [Π6 βυϊαθ]6 οοΥ- 
ΓΘοῦοη5, ποῦ ΟὨΪΥ οὗὨ ὑπ 686 τηϊδίακθβ, θυὺ α]5ο οὗ 4]} 
π6 οὔμαὺ βϑυϊουβ πηϊϑῖα κοβ ὑμαῦ ῬοΪγθῖα5. Πδ5 τηδ66, 
θοῦ ἴῃ {πε τηδῖξοσ οὗ Επχσορα ἂπα ἰῃ ἢΐβ8 οεἰγοαϊδ οὗ 
Γῦγὰα. Βαΐ, ον {πε ργεβεπί, 1 5}}4}} γταϑῦ βαϊξῆβα νἱτἢ 
ψνῃδὺ Πᾶνα ἤθε βδαϊα ἴῃ οὐ υοΐβυη οὗ ΤΥ ργεάθοθβϑουβ 
--ἰηαῦ 5, οὗ 8580 τωϑὴγν οὗ ὑπο 88 1 πᾶνε ὑμουρβΐ 
ψγου ]α, [ἢ εἰζεά, τηλῖκα δμουρἢ ψν ὔπ68565 ἴο ρῖονα ὑδμαὶ 
Ιἴοο δ υ5 1ῆεα ἴῃ Πανίπρ υπαἀεγίακοη ἴο ἐγεδαὺ ὑΠῖς 
β81ὴ6 5] 6οὺ, δίπος ἰδ δἰδηαᾶς ἰῇ ποεᾶ οὗὨ 50 τρῦσοἢ 
οογγεοϊΉη δα δααϊζίοῃ. 

ν 

1. Θ΄νοε {πὸ ταϊκίηρ ἴῃ Πα οὗἩ Τὴῦ ργοροβϑα ἰδβκ 
δία ]]Υ ἔΌ]]ονν5 ἔπ 6 οὐ] οἰβτηβ Οὗ ΤΥ ργεάδοθββουϑ, ἰοὐ 
ΤῺ τη κ6 ἃ ΞΘΟΟΠΩ ῬΘρΊῚ Πηηρ᾽ ὈΥ βαγίπρ' ὑΠπαῦ [Π6 ρΡδυβοὴ 
ψγῃο αἰϊζειηρὶθ ἴο ψτῖϊα δὴ δοοουηῖ οὗ {πΠ6 σουη τὶθβ 
οὗ της φαγί πηυϑὺ ἴδε ΔΎ οὗ ἴπ6 ρῇγδίοδὶ δηᾶ 
τηδὺοχηδίοδὶ ἈΚ πο Ρ] 685 ἃ8 Ὠγρούμεβαβ δηα εἰαρογαὰΐα 
ἢϊθ ψ80]6 ἰγεδῖβε ψ τ τεΐεγθηος ἴο ὑπεὶν ἰηϊθηΐ δα 
δαϊῃοΥῖγ. Εοτγ, 88 1 ἤᾶνθ δΙγθδαυ βαϊα,1 πὸ δυομιϊεοὺ 
ΟΥ̓ ΘΗΡΊΏΘΟΥ ψου]α θ6 οοτηραίθηΐ ὄνθη ἴο ἢχ {Π6 5116 
οὗ ἃ ἢοιιβ8 οὐ ἃ οἰδυ ρτορειὶν 1 Πα ἢδα πο οοποσρίϊοῃ 
θείου μδηα οὗἉ “ οἰϊπηαῖα ᾿ δηᾶ οὗἩ [6 ο6] 6 δῦ] ρΡῃ6- 
ΠοΟΙΏΘΏ8, 8Π6 οὗ ρεοιηείγοα] ἤριγα8. Δ Πα τηδρηϊζια 685 
Δηα ἢδαῦ ἃπα ς0]α δηα οἴδθϑυ βοῃ [ῃϊηρο---τηυ ἢ 1655 
ἃ ῬΘΙΒΟη ΨἘηο ψουϊά ἢχ ροϑβί ἱοη5 ἔον [6 ψΠ0]Ὲ οὗ {Π 6 
πῃ αἱ 6 α νοῦ]. Εον ἐπε τηϑγα ἀγανηρ Οἢ. ΟΩ6 δῃα 
{Π6 βδῖηδ ρ]δῆς βυγΐίδος οὗ Πρετία ἂπα [παΐα ἀπά ἐπα 

1 Ῥαρθ 25. 
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καὶ τὰ ᾿Ινδικὰ καὶ τὰ μέσα τούτων, καὶ μηδὲν 

ἧττον δύσεις καὶ ἀνατολὰς ἀφορίξειν καὶ μεσου- 

ρανήσεις, ὧς ἂν κοινὰς πᾶσι, τῷ μὲν προεπινοή. 

σαντι τὴν τοῦ οὐρανοῦ διάθεσίν τε καὶ κίνησιν, 

καὶ λαβόντι ὅτι σφαιρικὴ μέν ἐστιν ἡ κατ᾽ ἀλή- 

θειαν τῆς γῆς ἐπιφάνεια, πλάττεται δὲ νῦν ἐπί- 
Ἁ Α ΝΜ Ἁ Ψ) Ἧ 

πεδος πρὸς τὴν ὄψιν, γεωγραφικὴν ἔχει τὴν 

παράδοσιν, τῷ δ᾽ ἄλλως, οὐ γεωγραφικήν. οὐ 

γάρ, ὥσπερ διὰ πεδίων ἰοῦσι μεγάλων, οἷον τῶν 

Βαβυλωνίων, ἢ διὰ πελάγους παρίσταται τὰ 
’ ’ὔ’ ἤ 3 πρόσω πάντα καὶ τὰ κατόπιν καὶ ἐκ πλαγίων 

ἐπίπεδα, καὶ οὐδεμίαν ἀντέμφασιν παρέχει πρὸς 

τὰ οὐράνια καὶ τὰς τοῦ ἡλίου κινήσεις καὶ σχέσεις 

πρὸς ἡμᾶς καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων, οὕτω καὶ 
΄ὰ ’ 9 Κὰ Ψ [ς 

γεωγραφοῦσιν παρίστασθαι ἀεὶ δεῖ τὰ ὅμοια. ὁ 

μὲν γὰρ πελαγίξζων ἢ ὁδεύων διὰ χώρας πεδιά- 

δος κοιναῖς τισι φαντασίαις ἄγεται, καθ᾽ ἃς καὶ 
ΦὋ..4 ’ [4 Ἁ Ρ] ΄Ὰ ΕῚ ά δ ὁ ἀπαίδευτος καὶ ὁ πολιτικὸς ἐνεργεῖ ταὐτά, ἄπει- 

ρος ὧν τῶν οὐρανίων, καὶ τὰς πρὸς ταῦτα ἀντεμ- 

φάσεις ἀγνοῶν. ἀνατέλλοντα μὲν γὰρ ὁρᾷ ἥλιον 
ΎὝ ᾿ μ Ύ ρ ρ ἐ ω) 

καὶ δύνοντα καὶ μεσουρανοῦντα, τίνα δὲ τρόπον, 

οὐκ ἐπισκοπεῖ: οὐδὲ γὰρ χρήσιμον αὐτῷ πρὸς τὸ 

προκείμενον, ὥσπερ οὐδὲ τὸ παράλληλον ἑστάναι 

1. ἢ, Οὐογαῖβ, ἔοῦ καί Ὀϑζουθ ὁδεύων ; Μεοίμοκο [ο]ονίηρ ; 
σ. ΜύΠον δρρεονίῃρ. 
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ΘΕΟΟΒΑΡΗΥ, 2. Ξ. ὦ 

οουπῃύτίθβ ὑΠδῦ 1ἰς λεύνεει ὑπεῖὰ δηᾷ, ἴῃ βρίϊε οὗ ἰΐβ 
Ῥείηρ ἃ ρΡίδῃβ βυγίδοε, {πε6 ρ]ούπρ οὗ {ῃ6 ϑ᾿ 5 
Ῥοβίοη δὺ ἰΐ5 δῦ ηρβ, Υἰβίπρθ, ΔΠα ἴῃ το ] ἴδηι, ἃ8 
Ὁποιρὴ ὑπ686 ροβί οηβ ψεγα ἤχεα ἴον 41} ὑμ6 ρθορὶβε 
οὗ τμ6 νουῦ]ά--- τ γον {15 Ἔχουοῖβα σίνεβ ἴο {Π6 τηδῃ 
ΨὴΟ Πᾶθ Ῥγανίουβὶυ οοποείνοα οὗὨἨ ἐδ δγγαπροιηδηὶ 
δῃα τηονειηδηῦ οὗὨ ἴΠ6 Πα] διαὶ Ὀοάΐθθ ἀπά ργαβρεᾶ 
ἴῃς ἔδοῦ ὑπαὶ [Π6 ἔγχε βυγέαλος οὗὨἮ {πΠ6 δδυίῃ 15 βΒρῃδυίοα) 
θαὺ ὑπᾶὺ 10 18 ἀδρίοϊεα -ἔονῦ Π6 τηοτηθηΐ 8ἃ5 ἃ ρἷδπα 
βιυγέδοθ ἔου Π6 οοηνεηίθησα οὗ Ππ δυ6---ηθγαὶν [ἢ 185 
ΘΧΘΙΟΪ86, 1 58}, ρῖνεβ ἴο ὑπαὶ τηδῃ ἰηβίγαοιίοη {Ππαὖ 18 
ὑναΪν βΘορταρ 104], θα ἴο ἔΠ6 τη ποὺ ἔπι5 α4υ8}18Ώ 64 
ἰἴ ἀοε5 ποὺ. πάρε, ἔΠ6 οα86 ἰβ ποῦ ὑπὸ βδῖὴδ ψἱ ἢ 
18 ΨΏΘη 6 816 ἀθδ]ηρ ννἹὉΠ σΘΟρΡΥΆΡΗΥ ἃ5 ἰὖ 15 ἤθη 
ὙγῈ ΓΘ ὑγᾶνδ]] ἔπρ ον ον στοῦ ρ] απ ([Πο56ὲ οὗ Βαργ]οηΐδ, 
ἴου Ἐχϑυρ]6) ΟΥὁἹ ονδὺ {πε 868 : {6 811] ὑπμαῦ ἰ5 ἰῃ ἐγοπῦ 
οὔτι δῃηὰ θε πα υ5 8Δηα οη εἰ εν 5146 οὔ ἰ5 ργεβεηϊοα 
ἴο ΟἿὟΡ ΤΪπα5 88 ἃ ρ͵δης6 βυγίδος πα ΟΠδΥΒ ὯῸ ναγγίην 
ἀϑρεοῖθ ψ ἢ γοΐδεγεησα ἴο {Π6 οο] δια] Ὀοα 68. οὐ ὑῃ6 
τηονθιλθηΐβ οὐ ἴῃ 6 ροβίϊοηϑ οὗ {πΠ6 βιῃ δηά {πε οὔ ον 
Β[δΥ58 τα] νεὶν ἴο α5; θὰ ψ θη να τὰ ἀβα]ηρ τ ἢ 
δσοοργδρὴγ ἴΠ6 ΠΠ|ὸ ραν βυηυβῦῃ νου ργθβθη Πυθα ῖν 68 
ἴο Οὐ τη 8 ἰπ ἐΠπαὺ νᾶγ. ΤῊΘ 581}10Γ ου ἴῃ 6 ὀρβὴῃ 868, 
ΟΥ̓ ἴΠ6 τηδϑὴ ψῇῆο ὑγᾶν8]8 ΠγΟῸΡἢ ἃ ἰδθνῈ] σοπηΐγυ, ἰ5 
δυϊαδα Ὀγ οογίδίη ρορυ δῦ ποίϊομπϑβ (πα ὑπ 686 ποι 
ρΡ6ὶ ποῦ οὐἱν πε υποἀιιοεαϊοα τη αὐ {πε τηδη οὗ 
ΔΙΑ γ5 85 νγ}6}} ἴο δοῦ ἴῃ ἴΠ6 86] βάγταθ ψ4γ), θεοδιβα 6 
8. ὉΠΕΔΥ ἢ] ΔΡ ἢ [ἢ6 Βδάνθην θοάϊεθ5 ἀπα ἱρῃογδηΐ 
οὗ {Π6 νϑυγυίηρ δϑρεοῖβ οὗ {πΐπρθ ψἹ) ταΐεγεηος ἴο 
ἴθ. ΕῸΥ ἢδ 8665 ὑπ6 δὰ Υἱβθ, ρᾶ58 {Π6 τυ! ΐδη, 
Δηα ςοὐ, υαῦ πον ἰδ σογηθϑ ἃρουῦδ 6 ἀοθϑ ποῦ οοη- 
5.46; ἴου, ἱπαθεᾶ, βδιο ἢ} Κπον θᾶρε 8 ποῦ ἀβε} ἴο 
᾿ΐπλ ἢ ταΐδγεπος ἴο δε ἴαϑκ Ὀδίογα ἢ ΐπη, ΔΩ ΤΌΤ 
ὑπ δ ἰῦ 5 υδϑα! ἔοσ Ὠΐτὰ ἴο πον ἢ θμ6. οὐ ποῦ [15 
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5ΤΈΑΒΟ 

τῷ παρεστῶτι ἢ μή' τάχα δ᾽ ἐπισκοπεῖ μέν, ἀντι- 
δοξεῖ δὲ! τοῖς μαθηματικῶς λεγομένοις, καθάπερ 

οἱ ἐπιχώριοι: ἔχει γὰρ ὁ τόπος τοιαῦτα διαπτώ- 
ματα. ὁ δὲ γεωγραφικὸς οὐκ ἐπιχωρίῳ γεωγρα- 
φεῖ, οὐδὲ πολιτικῷ τοιούτῳ, ὅστις μηδὲν ἐφρόντισε 
τῶν λεγομένων ἰδίως μαθημάτων: οὐδὲ γὰρ θερι- 
στῇ καὶ σκαπανεῖ, ἀλλὰ τῷ πεισθῆναι δυναμένῳ 
τὴν γῆν ἔχειν οὕτω τὴν ὅλην, ὡς οἱ μαθηματικοί 
φασι, καὶ τὰ ἄλλα τὰ πρὸς τὴν ὑπόθεσιν τὴν 
τοιαύτην. κελεύει τε τοῖς προσιοῦσιν, ἐκεῖνα 
προενθυμηθεῖσι τὰ ἑξῆς ἐφορᾶν" ἐκείνοις γὰρ τὰ 
ἀκόλουθα ἐρεῖν, ὥστε μᾶλλον ποιήσασθαι τῶν 
παραδιδομένων ἀσφαλῆ τὴν χρῆσιν τοὺς ἐντυγχά- 

νοντας, ἂν ἀκούωσι μαθηματικῶς, τοῖς δ' ἄλλως 
ἔχουσιν οὔ φησι γεωγραφεῖν. 

2. Τὸν μὲν δὴ γεωγραφοῦντα πιστεῦσαι δεῖ 
περὶ τῶν ἐχόντων αὐτῷ τάξιν ἀρχῆς τοῖς ἀνα- 
μετρήσασι τὴν ὅλην γῆν γεωμέτραις, τούτους δὲ 
τοῖς ἀστρονομικοῖς, ἐκείνους δὲ τοῖς φυσικοῖς. ἡ 
δὲ φυσικὴ ἀρετή τις" τὰς δ᾽ ἀρετὰς ἀνυποθέτους 
φασὶν ἐξ αὑτῶν 3 ἠρτημένας, καὶ ἐν αὑταῖς "' ἐχού- 

1 δπισκοπεῖ μέν, ἀντιδοξεῖ δέ, Μαάν!ς, ἴογ ἐπισκοποῖ μὲν ἄν τι, 
δόξει δ᾽ ἐν ; Οονοῦ, Α. ορθοὶ, δρργονίηζ. 

8. αὑτῶν δΔηὰ αὑταῖς, ΟὐΥΑΪΒ, ἴον αὐτῶν δια αὐταῖς : ἀτοβιτυτά, 
Μοίποϊζο, ΕΟ ἶμοσ, Ταγαΐθα, ζο]ονίπρ ; Ο. ΜΏΠ1οΡ ΔΡΡγονίηρ. 

1 Τηδῦ ἰΒ, ἃ ἰκἰπά οὗ ““ ΒΌργϑθιηβ 6χϑϑ]θηοθ." Ῥ]αύδγοὶϊ. Βα Ὺ8 
ὑμαῦ ὑμ6 δοϊοβ γϑοορηζοα ὕπγθθ “βρη δχοθ θη 68 ̓ 
(Ατείαἷ) ἀυλοτρ ὑμι6 βοϊθῃ θΒ--- ΠΔΙΉΘΙΥ, ἢ γβίοβ, οὔμῖοβ, δηά 
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ΟΘΕΟΟΘΟΒΑΡΗΐΥ, 2. σ. 1--2 

Ὀοαν 5ἴϑηα45 ρ478}16] ἴο (δὶ οὗ πἷ5. πείρῃρουγυ. Βυΐ 
ΡΟΥΠΔΡ5 6 ἀο65. οοῃβί θυ ὑμθ86 τηδύϊουβ, δηα γεῖ 
Πο]45 ορἱπίομβ ορροββα ἴο ἔπε ργίποῖρ]εβ οὗ τηδῦμε- 
τηδίϊο5---Ἴδὴ 8ἃ5 ὑῃ6 παίϊνεβ οὗ Δ σίνεη μἷᾶςς ἀο; 
ἴου ἃ τηδῃ᾽ 5 ρἴδοθ οοσδϑίοηβ 50 ἢ} Ὀ]υπάογθ. Βαυΐ ὑΠ6 
σΘοΟρΤΆΡΠΣ Ἃ065 ποὺ ντῖϊε ἔου ὑπὸ παϊῖνε οὗ δὴν ρϑγ- 
υἰσα αν ΡΪδοθ, μοῦ γεὺ ἄοεβ ἢς ψτίϊε ἔοσυ ἴπ6 τηδὴ οὗ 
Δῇδῖγβ οὗ [Π6 Κιπα ψῇοὸ 85 ραϊα πὸ αὐϊζεηζίοη ἴο ὑμῈ 
τοδί διηδίϊοαὶ βοίθησαϑ ΡΓΟΡΟΥΥ 50-8]]6 ; που, ἴο θὲ 
ΒΌΓΘ, 6065 Π6 ψτῖζα ἔοὸσ ὑπὸ μαινοϑὶ- Πηᾶ οὐ {ῃ6 αἱαἢ- 
αἱρροῦ, θαὺ ἔογῦ {πΠ6 τῆδ ψῆο ὁδῃ 6 ρεγβυδαθα {πῇ 
Π6 δαγῦ 88 ἃ 016 15. β6 ἢ} 85 {Π6 τωδίπουηδύϊοϊδῃβ 
Γαριθδεηῦ ἰῦ ἴο 6, ἃπα 4150 4}1 ὑπαὶ τε]αΐθβ ἴο βιο ἢ 
8 Ὠγρούμεβίβ. Απᾶ {Π6 ραεορύδρῃου ὑγρθδ ΡΟ Πΐ5 
δἰυαοηΐς ὑπαὺ παν ἢγθὺ τηδϑίθυ ἢο56 ῥυϊποῖρ] 65 δηᾶ 
ὕΠπθὴ σοηϑίαον ἴῃ6 ϑιρθεαυσδηῦ ΡῥγΟΌ]ΘΙα8 ; ἴογ, 6 
ἀθοΐαγθϑ, ἢ νν1}} βρεὰῖκ οἣἱγ οὗ ὑπ6 γεβυ]ῦβ ψ ῃΐοἢ ἔΌ ον 
ἔγουῃ ἔποβα ῥυὶποῖρ] 68; δ8πα ἸἸθηοα [115 δα ἀθηΐβ ψ1}} 
[Π6 ἸΔΟΥΘ ὈΠΟΙΤΙΠΡῚΥ τηᾶκα ὑμα δρρ]ϊοαϊίοι. οὗὨ ἢΪ5 
ἰαδοβίηρβ ἰξ ὕΠ6Ὺ ᾿ἰβύθη ἃ5 τηδὶματηδί οἴδηβ ; θαῦ ἢδ 
Ταα5ε65 ἰο ἴδβδοῃ. φεθορυδρῆν ἴο ρεύβοῃβ ποῖ ἔπ8 
αυδ]ῖῆοα, 

2. Νοῦν ἃ5 ἴον ὕΠ6 υηδύζουβ νν ῖο ἢ 6 γαραΣ 8. 88 
ξαπαάδιμθηΐαὶ)ὶ ρυποὶρ]65 οὗ Ϊθ βοίθηοο, [ῃ6 βρεορτάρῇῃεῦ 
μγδῦ ΓΕΪΥ ὉΡοη [ἢ σεοπχοίγοἶδηβ 0 ἢᾶνα τηθαϑυγθα 
{Π6 δαυίἢ δ5 ἃ ψῇο]Ὲ ; δῃά ἴῃ ὑμεὶγ ὑασ ὑΠς6 σεοχηθ- 
ὑγίοἰδηβ τηϑὺ γΘ]ν ἀροῃ {Π6 ΔϑίΓΟΠΟΙΏΘΙΒ; 8Π6 ρϑίῃ 
ἴΠ6 ΔϑὑγΟΠΟΥΠΟΥΒ ΠΡΟῚ {}|6 ργϑίοϊϑῖβ. ῬἨγϑὶοβ 5. ἃ 
Κιπά οἵ 4γείεϊ. δὰ ὈΥ Ἁτγοίαὶ ὑμῸΥῪ τθδη ἴπο58 
Βοῖθηοα9 ὑπαὺ ροβίυ]αϊα ποιηΐησ Ρὰαῦ ἀδορεπα ὕροῃ 
{που βοῖνθ5, 8η6α οοηΐαΐη ψν  Πΐη ὑΠπϑιβοῖνοβ ὑΠ6 ῖγ ονῃ 

Ἰορίο ; δῃηα ἐπδῦ ὑῃδν γορδγαβα 8]1 ὕγϑβ 85 ὅπη οχσρϑαϊθηῦ δεὺβ 
ἴον ὑμ8 δχϑγοῖβθ οὗ ῬἘΣ]ΟΒΟΡΥ ἴῃ ὑπ δοαυϊγοιηθηῦ οὗ Κπονυ- 
Ιρᾶρο--- 16 18. νυ Ἰβάοιῃ. 
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5ΤΆΑΒΟ 

σας τάς τε ἀρχὰς καὶ τὰς περὶ τούτων πίστεις. 
τὰ μὲν οὖν παρὰ τῶν φυσικῶν δεικνύμενα τοιαῦτά 
3 Ἁ Ν ε ’ ε 3 ἤ ς ἐστι’ σφαιροειδὴς μὲν ὁ κόσμος καὶ ὁ οὐρανός, ἡ 
ῥοπὴ δ᾽ ἐπὶ τὸ μέσον τῶν βαρέων" περὶ τοῦτό τε 
συνεστῶσα ἡ γῆ σφαιροειδῶς ὁμόκεντρος τῷ μὲν 

9 “ 3 Ἁ { 3 3 [ρ Ν οὐρανῷ μένει καὶ αὐτὴ καὶ ὁ δι’ αὐτῆς ἄξων καὶ 
τοῦ οὐρανοῦ μέσου τεταμένος, ὁ δ᾽ οὐρανὸς περι- 
φέρεται περί τε αὐτὴν καὶ περὶ τὸν ἄξονα ἀπ᾽ 
3 [ρ 3 ’ Ἁ 39. “ἡ Ν ἐ 3 “ 

ἀνατολῆς ἐπὶ δύσιν, σὺν αὐτῷ δὲ οἱ ἀπλανεῖς 
ἀστέρες ὁμοταχεῖς τῷ πόλῳ. οἱ μὲν οὖν ἀπλανεῖς 
ἀστέρες κατὰ παραλλήλων φέρονται κύκλων" 

έ 3 3 ’ Ψ 3 Ἁ 

παράλληλοι δ᾽ εἰσὶ γνωριμώτατοι ὅ τε ἰσημερινὸς 
ς ,Ν ᾽ὔ ς 59 ᾽ὔ " Ν καὶ οἱ τροπικοὶ δύο καὶ οἱ ἀρκτικοί: οἱ δὲ πλά- 

νήητες ἀστέρες καὶ ἥλιος καὶ σελήνη κατὰ λοξῶν 
τίνων, τῶν τεταγμένων ἐν τῷ ζωδιακῷ. τούτοις 

φ 

δὲ πιστεύσαντες ἢ πᾶσιν ἤ τισιν οἱ ἀστρονομικοὶ 
τὰ ἑξῆς πραγματεύονται, κινήσεις καὶ περιόδους 

, “ ’ Α 3 4 Ἁ καὶ ἐκλείψεις καὶ μεγέθη καὶ ἀποστάσεις καὶ 
Ν) ᾽ὔ ς 3 φ ς Ἁ [οὶ Φ 3 
ἄλλα μυρία: ὡς δ᾽ αὕτως οἱ τὴν γῆν ὅλην ἀνα- 
μετροῦντες γεωμέτραι προστίθενται ταῖς τῶν 
φυσικῶν καὶ τῶν ἀστρονομικῶν δόξαις, ταῖς δὲ 
τῶν γεωμετρῶν πάλιν οἱ γεωγράφοι. 

8. Πεντάζωνον μὲν γὰρ ὑποθέσθαι δεῖ τὸν οὐ- 
ρανόν, πεντάζωνον δὲ καὶ τὴν γῆν, ὁμωνύμους δὲ 
καὶ τὰς ζώνας τὰς κάτω ταῖς ἄνω" τὰς δ᾽ αἰτίας 

3 ΜᾺ εἰρήκαμεν τῆς εἰς τὰς ζώνας διαιρέσεως. διορί- 
ἕοιντο δ᾽ ἂν αἱ ζῶναι κύκλοις παραλλήλοις τῷ 
3. - ἊὉ . “Ὁ 

ἰσημερινῷ γραφομένοις ἑκατέρωθεν αὐτοῦ, δυσὶ 

424 



ΘΕΟΘΒΑΡΗΥ, 52. ες. 2- 

ῬΓΪΠΟΙΡ]65. 85 ψ)}6Ὲ}} δ5. [6 ρῥγοοΐβ ἐπεγεοῖ. Νον νψνμδὶ 
ψῈ ἃῇα ἰδυρῃῦ Ὁγ ῃ6 Ρ]Πγϑίοἰθίβ 15. δ5. ἕο ]ονν8: ΤῈ6 
ὈΠΙνΘΥΒΘ Δηα ἴπῈ ἤδάνθηβ ἃ΄6 βρῇδγε-Πρεα. Τῆς 
ἰδηάδπου οὗ ὑμε Ὀοάϊεβ ὑπαὶ μάνα ννεῖρῦ 15 τονναγάϑβ 
ἴῃ6 οαπῖγθ. Αμά, μανίηρ ἴάκαη ἰζ8 ροβί οι δρουΐ 
115. σδηΐγα, [6 δαγῦ 15 Βρῃ δυο! σοποδηΐσίς 10} 
16 ἢδᾶνβθηβ, δῃηᾶ ἰΐ 15 τηούϊοη]Ἱοβ 8ἃ5 ἰ5 8150 με ἃχὶβ 
ἘΠγουΡ ἰδ, ψΠ] ἢ αχὶβ αχίθπαβ 4130 {πσοῦρσῃ {μ6 
σοηΐγα οὗ ἴΠ6 πεᾶνθῆβ. Τῇ ἤδάνθῃβ γάνοΐνα σουηά 
βμοΐῃ ἴπ6 δαγΐ δηα ἰΐ8 αχὶβ το θαϑδὲ ἰο ψεϑϑῦ; δᾶ 
δοηρ ψ ἢ Ππ6 μδάνθηβ τανοῖνε ὑμ6 χοᾶ βἴδτβ, ψ ἢ 
1Π6 βᾶπη6 τ ρίαν δ5 ὑπ νδυ]ὺ οὗ {π6 ἤδάνεθβ. Νον 
πε ἤχβα βἴδυβ τονε ἃ]οηρ ρᾶγ8}}6] οἶγοὶθβ, δπα τῃ6 
Ὀαϑὺ Κπόνῃ ρΡᾶΓ81]6] οἶτο]65. ἀγα ὑπ6 δαυδίογ, [ἢ ὕννο 
ὑγορίοβ, 8ηα ὑπ6 διοῦϊς οἶγο]θβ; ψῃθγθαβ ὑπὸ ρ]δηοίβ. 
δηα ὑῃ6 58: δηά Π6 τηοοῃ τονε δ᾽]οηρ οεσίδίη ΟὈ] απ 6 
αἶγο] 65. ψ ῇοβα ροϑι οιϑ 116 ἴῃ ῃ6 Ζοᾶϊδο. Νον {δε 
ΔδίΟΠ ΟΠ 6 15 ἢγϑὺ δοοαρῦ {ῃμ686 ῥγϊηοίρ]65, εἰΐμοῦ ἴῃ 
ψνΠΟ]6 ΟΥἉ ἷῃ ρᾶτῦ, δηα δ η ψοῦῖκς ουὐὖῦ {πε βυρβεααδηΐ 
ΡΤΟΌ]ΘΙη5, πϑιηθὶν, ἴΠ6 τηονοιηθηΐβ οὗ ὑμ6 Πδάν ΪΥ 
βοά!65, {Πεὶγ γενο]υθομβ, [Ποὶν 66] 0565, ΠΕ ὶν 51Ζθ 5, {Π|6 1 
Γεβρθοῖίνε ἀἰδίδῃοαβ, δηα ἃ Ποϑὺῦ οὗ οὐπδὺ ῃπΐηρβ. ἁπάᾶ, 
ἴῃ ὑΠ6 βϑῖηβδ γᾶν, ἴπμ6 σεοτηθί οΐδη8, ἰῃ τη βαρ ὑΠ 68 
δδυΐῃ 88 ἃ ψῇο]6, δάμασε ἴο ἴῃ ἀοοϊτίη685 οὗ {16 ρἢγ- 

, δ οἰϑῖβ δηα [6 δβίγοποιηθυβ, 8Π6, ἴῃ ὑπεὶν ἴαγῃ, 6 
ΒοορταρῃοΒ δάπεοτα ἴο ἴΠποβε οὗ {Π6 ρεουιθι τ οδη8. 

8. Τῆυβ να τηυϑῦ δῖα ἃ5 δἃῃ Πγροῦεβὶβ ὑπαὶ {ῃς 
Πδάνθηβ ἤᾶνε ἤἥνα ΖΟΗ65, 8Δπα ὑμαὺ ἴῃ6 δαγίἢ 850 ἢδ5 
ἤνε Ζοηθ8, ἃπα ὑπαὶ {Πὸ ἐευγαϑῦτ] Ζοθ5 πᾶνε {πα 
ΒΔΤ]6. ΠΆΠ]65 ἃ5 ὕμα ο6] 6 β 18] σοπαβ (1 μάνα δἰνεδαν 
βίαϊεα {Π6 τϑᾶβοιβ ἔῸγ {Π||8 αἱν βίοη ᾿μῦο ΖΟη 65 1). ΤῊ 
Ἰπιϊ 5. οὗἩ ἴῃς Ζομθβ ἐδπ θὲ ἀεῆηρα ὈΥ οἶτο]εβ ἀγάνῃ 
ΟὨ βοῇ 5468 οἵ ὑπθ6 δαυδῖοῦ δῃαὰ ρμᾶγ8}}6] ἴο 1, 

1 66 2, 8. 1. 
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“) Ἁ 

μὲν τοῖς ἀπολαμβάνουσι τὴν διακεκαυμένην, δυσὶ 
“ ’ὔ ἃ Ἁ δ κ΄ 

δὲ τοῖς μετὰ τούτους, οἱ πρὸς μὲν τῇ διακεκαυμένῃ 
ά [ο Ν ᾿ 

τὰς εὐκράτους δύο ποιοῦσι, πρὸς δὲ ταῖς εὐκράτοις 
7 ε ’ ᾽ ς γῃ “Ὁ τὰς κατεψυγμένας. ὑποπίπτει δ᾽ ἑκάστῳ τῶν 

ς ν “ ε ᾽ »- 
οὐρανίων κύκλων ὁ ἐπὶ γῆς ὁμώνυμος αὐτῷ, καὶ ἡ 

[αὶ ’ 

ζώνη δὲ ὡσαύτως τῇ ζώνῃ. εὐκράτους μὲν οὖν 

φασι τὰς οἰκεῖσθαι δυναμένας, ἀοικήτους δὲ τὰς 
[ο , δ “ 

ἄλλας, τὴν μὲν διὰ καῦμα, τὰς δὲ διὰ ψῦχος. 
, “ “ 

τὸν δ᾽ αὐτὸν τρόπον καὶ περὶ τῶν τροπικῶν καὶ 
““ [ον 3 

τῶν ἀρκτικῶν, παρ᾽ οἷς εἰσιν ἀρκτικοί, διορίζουσιν 
“" λ. Ἁ Γοὶ ἴο. 

ὁμωνύμους 1 τοῖς ἄνω τοὺς ἐπὶ γῆς ποιοῦντες, καὶ 
’ κι σι 

τοὺς ἑκάστοις ὑποπίπτοντας. τοῦ δ᾽ ἰσημερινοῦ 
δίχα τέμνοντος τὸν ὅλον οὐρανόν, καὶ τὴν γῆν 
ἀνάγκη διαιρεῖσθαι ὑπὸ τοῦ ἐν αὐτῇ ἰσημερινοῦ. 

ζω ἴω ’ὔ [ο 

καλεῖται δὲ τῶν ἡμισφαιρίων ἑκάτερον τῶν τε 
3 ’ ὶ ἴω 9 ὶ Γ,Ὶ Ν ὲ ᾽ Ἁ δὲ οὐρανίων καὶ τῶν ἐπὶ γῆς τὸ μὲν βόρειον, τὸ δὲ 

νότιον: οὕτως δὲ καὶ τῆς διακεκαυμένης ὑπὸ τοῦ 
3 ἴω, ’ δί ὃ ’ὔ δ Ν Ν αὐτοῦ κύκλου δίχα διαιρουμένης τὸ μὲν ἔσται 

βόρειον αὐτῆς μέρος, τὸ δὲ νότιον. δῆλον δ᾽ ὅτι 
καὶ τῶν εὐκράτων ζωνῶν ἡ μὲν ἔσται βόρειος, ἡ 

δὲ νότιος, ὁμωνύμως τῷ ἡμισφαιρίῳ ἐν ᾧ ἐστι. 
καλεῖται δὲ βόρειον μὲν ἡμισφαίριον τὸ τὴν εὔ- 

κρατον ἐκείνην περιέχον ἐν ἡ ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς 
βλέποντι ἐπὶ τὴν δύσιν ἐν δεξιᾷ μέν ἐστιν ὁ 

’ 3 9 [ 9.ϑ ὁ »2 ΔῈ 2 φΦ Ν πόλος, ἐν ἀριστερᾷ δ᾽ ὁ ἰσημερινός, ἢ ἐν ᾧ πρὸς 
1 ὁμωνύμους, Οοτγαΐδ, ἔον ὁμωνύμως ; ατοβιιυγά [0] ον ημ. 
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ΘΕΟΟΒΑΡΗΝΥ, 2. ς. 3 

ὨδΙΛΘΙν, Ὀγ ὕννο εἶτ. 165 ἢ ἢ 6 πΉ]ο086 {6 ἰουγὶα Ζοης, 
8Δη4 Ὀγ ὕνο οἴδμουβ, [Ὁ] ον πσ ἈΡΟῚ {Π656, ψν Ι ἢ ἔοσπὰ 
ἴη6 ἵνο ἰειηρογαϊθ Ζοῆδθβ παχὺ ἴο {με ἰουτϊα Ζοης δηάᾶ 
ἴῃς ὕνο ἔγιρία ζομαβ ποχὶ ἴο ἴῃς ᾿διηρεγαΐα ΖΟΠ68. 
Βεμδαῖῃ εδοῇ οὗ {πΠππῸ οὐ] θϑίῖαὶ οἶγοαβ [4115 [πΠ6 σοΥ- 
γΕΒρομαϊηρ ἐδουγ βου] οἷγο]α νι οἢ θδαγβ [Π6 βϑγὴθ 
ΠΔΠ16: 8η4, ἴῃ ᾿ἰκ6 Ἰϑηηθυ, θαηθαῖῃ {πὸ οο] θοαὶ 
ΖΟΠ6, πε ἐδυγαϑῦτ8] Ζοη6. Νον ἴθ 6 γ 68]] ““ ἰετηρευ- 
αἰο᾽᾿ 1ῃ6 Ζοηθβ ἰῃδὶ οδὴ θὲ :1ῃῃδβθὶϊεοα; {Π6 οὐ θυ 
ΠΥ 6811 ἀπ ἢ 1 [84}0]6, 6 οὴθ οἡ δοοουηΐ οὗ ὑπμὲ 
Ποαὺ, δπά η6 οὔμου ὕνο οἢ δοοουηῦ οὗ {πΠ6 οο]ά. 
ΤΏΘΥ ῥιόοοθεα ἴῃ ἴΠ6 βᾶυηθ ΤΆ ΠΠΘΡ ΨΠ]Ὦ τους 
ἴο ἴῃ ἰτορὶς δῃηὰ [ἢ ἀγοίϊίς οἶτοὶεϑ (ὑΠαῦ 5, ἰῃ σουη 65 
{παῖ δαταϊϊ οὗ ἀγοϊϊς οἶγο 68 1): ὑπεν ἀεῆμα {πεῖν Πα 5 
Ὀγ ρινίηρσ ἴΠ6 ἰουγαβϑίνα] οἶτο]θ8. ὅπῈ βαγὴθ ΠΑ Θ65 τ: 
[Π6 ς6] 6ϑυϊ4}---πα {πΠ5 ΤΠ6Υ ἀεῆπεα 4}1 {πΠ6 ἰευγοϑυγια 
οἶγο] 65. ὑπαῦ [41}1] Ρεπεαῖῃ ἴῃ 6 'βενϑυῖδὶ Ἵβ]εβυϊαὶ οἶτο] 68. 
ϑίησς ὑῃς σα] θϑῦαὶ δαυδῖοῦ οαὖὐα ὑῃΠ6 ψο]6 ἢδανθηϑ 
ἴῃ ὕνο, ὑΠ6 δαυῦῦἢ 4180 τηυδὺ οὗ πβοδβϑίζυ θὲ οαὖ ἴῃ 
ἵἔνο ὈγῪ δ ἐδυγεβισίαὶ εαυδῖογ. ΟΥὗ {πΠ6 ὕνο Ἰπεπλὶ- 
ΒΡἢ6Γ685---Ἰ γεΐευ ἴο ὑπῈ ὕνο οδ᾽ ββιϊα]! 85. νν6}}] 85 {πὲ 
ὕννο ἰθυταβουδὶ ἢ ΘΠΔΙΒΡ]ΊΘΓ6Β --- 6 ἰδ οΑ]16α “[Πε 
πουΐμουη ΠΟ ΐβρῃοτα " δηά μα οὔμον “ [Πς βου θτῃ 
ΠΟΙ ΒΡ οσα ̓᾿ ; 80 8130, βίποα ἴΠ6 του ΖομῈ ἰβ οὖ ἴῃ 
ὕνο ὈΥ ἴΠ6 β8ᾶ1ὴ6 οἶγοὶβ, [6 οπα ρατῦ οὗ [Ὁ ψ}}}] μ"»α 1ῃ 6 
πουῦμοτ πᾶ ὑπ6 οὔπον ὑπ βοαΐποτη. [Ὁ 15 οθαγ {Παὶ, 
οὔ {π6ὸ ζεπιρογαΐα ΖΟη 65 8150, ἴῃ 6 ομδῈ ψ}}} θὲ πουύβευῃ 
84 ἴδε οὗμεὺ βουνοῦ, δα. ἢ δδυίηρ ἴΠ6 ΠΑΠῚ6 
οὗ ἴῃς Ποιλίβρῃογα ἰπ ψ ]ςοἢ ἰὑ 1165. Τῆδῦ ΠΟΙ ΒΡ 6 γα 
15. 641164 ““πονῦ! 6 ΠΟΙ βρῃ σ  ἡ 16}. οσομ αὶ π5 ὑπαΐ 
ζδιηρογαῖα Ζοα ἴῃ ὙγὨ οἢ, ἃ5 γοῖι Ιοοῖκ ἔγοτα {Π6 δαϑὶ 
ἴο {Π6 νναβϑῖ, {Π|6 ΡοΪ]α 15. οῃ γοῦν τἱρῃῦ παπᾶ δπᾶ {πε 
Θδαυδῖον ἢ γουγ ἸΘ Ἶ, ΟΥ πῃ νυ ῃΙοἢ, 85 γοιι Ιοοῖκ ἔονναγαϑ 

1 Κθο 2, 2. ὃ πὰ ζοοϊμοῖο. 
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μεσημβρίαν βλέπουσιν ἐν δεξιᾷ μέν ἐστι δύσις, 
ἐν ἀριστερᾷ δ᾽ ἀνατολή, νότιον δὲ τὸ ἐναντίως 
ἔχον' ὥστε δῆλον ὅτι ἡμεῖς ἐσμεν ἐν θατέρῳ τῶν 
ἡμισφαιρίων, καὶ τῷ βορείῳ γε, ἐν ἀμφοτέροις δ᾽ 
οὐχ οἷόν τε. 

μέσσῳ γὰρ μεγάλοι ποταμοί, 
᾽Ωκεανὸς μὲν πρῶτα, (Οα. 11. 157) 

ἔπειτα ἡ διακεκαυμένη. οὔτε δὲ ὠκεανὸς ἐν μέσῳ 
τῆς καθ᾽ ἡμᾶς οἰκουμένης ἐστὶ τέμνων ὅλην, οὔτ᾽ 
οὖν διακεκαυμένον χωρίον" οὐδὲ δὴ μέρος αὐτῆς 
εὑρίσκεται τοῖς κλίμασι ὑπεναντίως ἔχον τοῖς 
λεχθεῖσιν ἐν τῇ βορείῳ εὐκράτῷ. 

4. Λαβὼν οὖν ταῦθ᾽ ὁ γεωμέτρης, προσχρησά- 
μενος τοῖς γνωμονικοῖς καὶ τοῖς ἄλλοις ' τοῖς ὑπὸ 
τοῦ ἀστρονομικοῦ δεικνυμένοις, ἐν οἷς οἵ τε παράλ- 
ληλοι τῷ ἰσημερινῷ εὑρίσκονται οἱ καθ᾽ ἑκάστην 
τὴν οἴκησιν καὶ οἱ πρὸς ὀρθὰς τέμνοντες τούτους, 
γραφόμενοι δὲ διὰ τῶν πόλων, καταμετρεῖ τὴν μὲν 
οἰκήσιμον ἐμβατεύων, τὴν δ᾽ ἄλλην ἐκ τοῦ λόγον 
τῶν ἀποστάσεων. οὕτω δ᾽ ἂν εὑρίσκοι, πόσον ἂν 
εἴη τὸ ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ μέχρι πόλου, ὅπερ 
ἐστὶ τεταρτημόριον τοῦ μεγίστου κύκλου τῆς γῆς" 
ἔχων δὲ τοῦτο ἔχει καὶ τὸ τετραπλάσιον αὐτοῦ, 
τοῦτο δ᾽ ἔστιν ἡ περίμετρος τῆς γῆς. ὥσπερ οὖν 
ὁ μὲν τὴν γῆν ἀναμετρῶν παρὰ τοῦ ἀστρονομοῦν- 
τος ἔλαβε τὰς ἀρχάς, ὁ δὲ ἀστρονόμος παρὰ τοῦ 
φυσικοῦ, τὸν αὐτὸν τρόπον χρὴ καὶ τὸν γεωγράφον 

1 ΤἼΏΘ ννογβ τοῖς γνωμονικοῖς καὶ τοῖς ἄλλοις ἍΘΙΘ οπκἱ θα 
Ὀγ Κσδιηθν δα Μοίμοκο νι μουῦ οοτητηθηῦ. 
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1η6 βουΐῃ, ὑπΠ6 ννεϑὺ 18 οὔ γοῦν τἱρῃῦ Πδηᾶ δηά ὑῃ6 
Θαϑὺ οὔ υόοὺγ ἰεΐδ ; δῃὰ ὑῃδὺ Πδι ΒΡ] 6 γα 15 ο4]16α 
“ βου ΠΥ ΠΟΙ βρῃο  ,᾿ ἡ ἴῃ ψ] ἢ π6 ορροβὶϊε ἰ8 
γα ; 8Δπα ἤδησα [ὖ 15 οἷθαν ὑπδὺ 6 ἃγὸ ἰῇ ομδ οὗ ἴπΠ6 
ὕννο Πδιιίβρῃδγα (μα 15, οὗ σουγβα, ἴῃ ἐπα που 61), 
Δα {πδὺ 1Ὁ 15 ᾿ΠΡΟ551016 ῸΓ ἃ8 ἴο μὲ ἴῃ θοῖῃ. “Βε- 
ὕνθθη ὕπο γα ργδδῦ τίνευβ; ἤγϑι, Οοδδπὰβ᾽,, δπα 
16 η ὑπ Τουτϊα Ζοπα. Βυΐ πεῖ Π 6 Γ 15 ὕΠ6ΥῈ δὴ Οσδδηι5 
ἷπ [ῃ6 σοηΐγα οὗ οὐῦ ψ ο]6 ἱπῃαρί θα ψου]ᾶ, οἸεανίῃρ' 
ἴΠ6 ψ 0]6 οὗἅὨ ἰΐ, ποῦ, ἴο θ6ὲ βυγα, 18 ἔπεσε ἃ ἰουτα βροῖ 
ἴῃ Ὁ; ποὺ γεῖ, ἰπ4δδά, ἰ5 ἔπεσε ἃ ρογζίοῃ οὗ 10 ἴο 
θὲ ἴουπα ψῃοβα “' οἸϊπηδῖα ᾿ ἃ16 ορροβίϊε ἴο ἴῃς 
“ὁ ΕΠ! τηδῖα 1 ψῃϊσἢ 1 ἤάνα ρσίνθη ἴοῦ ὕπ6 πουὶῃοτῃ 
ἰβιηροαῖθ Ζοῃβ.3 

4, Βγ δοοορὕπρ ἴπε686 ρυϊποῖρ] 65, ἔθη, δηα 4150 ὈΥ͂ 
τηδκίηρ 86 οὗἉ ἴΠ6 50η-]}4] ἀπα ἴΠ6 οὔεὺ μ6]ρ8 ρίνδι 
ἢτη ΟΥ̓ ὑπ δϑίγοῃουμδι----Ὁῦ πλθδη5 οὗ ψ ῃϊοἢ ἀγα ἔουπά, 
ἴοῦ ἴΠ6 βανϑυύὰ) 1] 6α Ἰοοαὶ 165, θοῇ ὑΠ6 οἷγο] 68 
ὑπᾶῦ ἃγ6 ῥδᾶγ8}16] ἴο ὑπῸ βεαυδῖου δηα {Π6 οἶγο 85 [ῃδὺ 
ουὖδ ὕπΠ6 ουοΥ δ στἱὶρῃῦ δηρ]εβ, 6 Ἰαϊῦεσ Ρδίῃρ 
αἀγαννῃ Γπγουσῃ {πὰ ρο]68 ---- [ἢ6 ρσαοοτηοιγ οἶδ οδἢ 
τ ᾶβαγα ἴΠ6 ἱπῃαθὶϊεα ρογίίοη οἵ ἴΠ6 δαγΐῃ ὈΥ νἱβὶὺ- 
ἱηρ 1 δῃᾷ {πὲ τεϑὺ οὗ πε δύῃ ὈῪ ἢ15 οδ]ου]αϊοη 
οὗἩ {π6 ἱῃΐογναὶβ. [}ἡ {Π15 ψὰὺ ἢδ6 οδὴ ἤπάᾶ τῆς αΪ5- 
ἴδποα ἔγοτα ὑπ δαυδῖου ἴο ὑπΠ6 Ρο]6, ψ ἢ 15 ἃ ἔουσίῃ 
Ρατγὺ οὗ Π6 δαγῦ᾽ 5 Ἰαγρεϑῦ οἶγοὶα ; δηῃα ψ ἤθη ἢ6 ἢδ5 
115 αἰδίδποθ, ἢ6 τυ] ρ}165 ἰδ ὈΥ ἔοῸΓ ; 8πα [ἢ]15 15 
{Π6 αἰγουμηξεγοποα οὗ ἴῃ δαγΐῃ. ἊΑσδοογαϊ ΡΥ, 705 
ἂ5 ἴΠ6 τηδὴ Ψ}Π0 τηθϑβυγαβ ἴπ6 εαγίῃ ραῖβ Ηΐ8 ρυ ΠΟΙ ρ]68 
ἔγοιὰ ὑμ6 δϑγοποιμ δ πα ὑπ6 δϑίσο ποὺ [8 ΤἸΌΓα 
1ῃ6 ῥΠγϑίοἰδῦ, 80, ἴοο, 6 σεορίδρῃδν τηυβὺ ἴῃ [ἢ6 

1. β6θ ἔοοίποίθ ὦ, ρᾶρθ 22. 
2 Τῇ βῃοῃ 6 γ6 ὕ8:6 ὁ886, Βῃ ἢ 83 ρογύϊοῃ ψουαὰ ἤδνθ ὕο [8]] 
1 ὍΠ6 βου μουηι ΘΠ ΒΡΠΘΓΘ. 
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παρὰ τοῦ ἀναμεμετρηκότος ὅλην τὴν γῆν ὁρμη- 

θέντα, πιστεύσαντα τούτῳ καὶ οἷς ἐπίστευσεν 
οὗτος, πρῶτον μὲν ἐκθέσθαι τὴν οἰκουμένην καθ᾽ 

ἡμᾶς, πόση τις καὶ ποία τὸ σχῆμα καὶ τὴν φύσιν 
οἵα ἐστὶ καὶ πῶς ἔχουσα πρὸς τὴν ὅλην γῆν" 
ἴδιον γὰρ τοῦ γεωγράφον τοῦτο' ἔπειτα περὶ τῶν 
καθ᾽ ἕκαστα τῶν τε κατὰ γῆν καὶ τῶν κατὰ 

θάλατταν ποιήσασθαι τὸν προσήκοντα λόγον, 

παρασημαινόμενον ὅσα μὴ ἱκανῶς εἴρηται τοῖς 
πρὸ ἡμῶν τοῖς μάλιστα πεπιστευμένοις ἀρίστοις 
γεγονέναι περὶ ταῦτα. 

ὅ. Ὑποκείσθω δὴ σφαιροειδὴς ἡ γῇ σὺν τῇ 

θαλάττῃ, καὶ" μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἐπιφάνειαν 

ἴσχουσα τοῖς πελάγεσι. συγκρύπτοιτο γὰρ ἂν τὸ 

ἐξέχον τῆς γῆς ἐν τῷ τοσούτῳ μεγέθει μικρὸν ὃν 
καὶ λανθάνειν δυνάμενον, ὥστε τὸ σφαιροειδὲς ἐπὶ 
τούτων οὐχ ὡς ἂν ἐκ τόρνου φαμέν, οὐδ᾽ ὡς ὁ 
γεωμέτρης πρὸς λόγον, ἀλλὰ πρὸς αἴσθησιν, καὶ 
ταύτην παχυτέραν. νοείσθω δὴ πεντάζωνος, καὶ ὁ 
ἰσημερινὸς τεταγμένος ἐν αὐτῇ κύκλος, καὶ ἄλλος 

τούτῳ παράλληλος, ὁρίζων τὴν κατεψυγμένην ἐν 
τῷ βορείῳ ἡμισφαιρίῳ, καὶ διὰ τῶν πόλων τις 
τεμνὼων τούτους πρὸς ὀρθάς. τοῦ δὴ βορείου ἡμι- 

σφαιρίου δύο περιέχοντος τεταρτημόρια τῆς γῆς, 
ἃ ποιεῖ ὁ ἰσημερινὸς πρὸς τὸν διὰ τῶν πόλων, ἐν 

1 καί, ατοθκαγα 1ηβογβ, Ὀοϑΐογα μίαν. 
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ΘΕΟΘΒΑΡΗΝΥ, 52. ς. 4- 

ΒΆΤη6 ΨΑΥ ἢγϑὶ ἴακα ἢἷἰβ ροϊπὺ οὗ ἀδραγίασγε ἴτοπὶ ὑΠ6 
τηδη Ψ}10 ἢδ5 τηθαβϑυγθα [Π6 δῦ] ἃ5. ἃ ψ Πο]6, μανίηρ; 
σοηῇαδηοθ ἴῃ ἢΐτη πᾶ ἴῃ ἴῃ056 ἴῃ ννογῃ ἢ6, ἴῃ 15 ἴ ΤΏ, 
Πδα σοπμἤάδηοα, 8ηα δὴ Ἔχρ δίῃ, ἰῃ ἴῃς ἤγϑυ ᾿Ἰηβἴδῃοα, 

ΠΟἿΥ ἱπῃδθίϊεα ννου]ά--ἰϊβ 51Ζ6, 5ῆδρθ, δπα ομδγδοῖεσ, 
δα ἰἰ5 γο]αϊϊομϑ ἴο ὑΠ6 δαγῖῃ 85 ἃ ψ 016 ; [ὉΥ ἐΠι5 185 
1Π6 ρϑου αν ἴδϑὶς οὗ ὑπ 6 σϑοργάρῃεγ. ΤΉΘη, ΒΘοΟΠΩΪΥ, 
δ τηυϑὺ αἰδβουββ ἰῃ ἃ δυὐϊπρ' δῆ η δ Υ ἴΠ 6 βανουαὶ ρᾶγῖβ 
οὗ [Π6 ἱπμδριϊεα νου]Ἱά, θοῦ} ἰδ μα 568, ποίϊηρ' ἴῃ 
Ρϑϑϑίηρ ψν μογεΐῃ {πΠῸ βυθ]εοῖ Πμᾶ5 ὕδεῃ ἐγεαϊεα 1η- 
δαδαιδίεὶυ ὈΥ ὑποβα οὗ οὔὐὺῦ ργβάβοθββουβ οι 6 
ᾶνα ᾿ε]ενεα ἴο μὲ πε ὑεϑὺ δυϊῃουι 65. οα ὑπ686 
τηδίϊευβ. 

ὅ. Νον Ἰοὺ ἃ8 ἴδκε 85 Ὠγροίμδϑὶβ ὑμαὺ ὑπ6 δα] 
τορσεῖμον ν ἢ {Πα 568 15 βΒρθγε- βῃδρεα δῃα ὑμαὺ ὑπα 
βυγίαςς οὗ πε δαυῖ 15 ὁπ6 δῃᾷὰ {Π6 βάγὴθ ψ ἢ ὑμαὺ 
οὗ τῆς ΠΙρἢ 8685; ἴου ὑΠ6 δἱθναϊοηβ οἡ {Π6 δᾶῦὺ μ᾽ 5 
Βυγίαοα ψου]α αἰθαρρθαῦ ἔγουη Ἴοοηδίδγαϊϊοη, θδοδιιβ6 
ἐΠΘΥ ἅγα 5118}} ἴῃ οοιηρδυίβοῃ ψ] ἢ {Π6 ργδαΐ 51Ζ6 οὗ 
{πα δασὶ ἀπα δαιηϊν οὗ θεΐῃρ ονευ]οοϊκθα ; ἃπᾶ 80 ΨψῈ 
156 ““Θρθοθγα-ϑῃδροα ᾿᾿ ἔογ ἤριγεβ οὗ ὑῃϊ18 Κίπα, ποῖ 85 
ὑπουρσῇ ὑμαν Ψψετα τυγπθα οἢ ἃ ἰδίῃ, ποῦ γεὺ 85 ὑῃ6 
δεοπηοίγ οἶδ 8565 ὉΠ 6 ΒρΡΠΟΥῈ ἴῸΓ ἀδηηγοηῃδιγαἰίοη, ᾿αὗ 
ἃ5 δὴ δἰ᾽α ἴο ον οοποδρίοῃ οὗ {πΠῸ δα ---ηα ὑπμαῦ, 
ἴοο, ἃ ταῦῃεν τουρὴ οοποερίΐζοη. Νον [εὖ ὰ5 οΘοηοαοῖνα 
οὗ ἃ Ξϑρῆοσε ψ ἢ ἤνα ΖΟη65, δπα ἰεῦ [Π6 δαυδῖου ΡῈ 
αὐᾶννῃ ἃ5 ἃ οἶγο]α ἀροη ὑπαῦ Βρῇετο, δηα Ἰοὺ ἃ ββοοῃπα 
αἶγοϊα θὲ ἄγαν ρᾶγ8116] {πεγεῖο, θουπαϊπρ Π6 τρια 
ΖΟΩ6 ἴῃ ἴδε πουτβου ΠΟΙ βρῆθσα, δα Ἰ᾿ἰεΐ ἃ ὑπϊγὰ 
αἶγοὶ]α "θὲ ἀγάνγῃ ὑπγοῦρ ὑΠ6 ρο]65, ουὐεπρ' ὑΠ6 ΟἾΠΟΥ 
ὕνο οἶγοὶδβ δ τἱρηῦ δηρ]65. ΤΏΘη, βἷθοα ὕΠ6 πουΐῃ- 
δῖ ΠΟΙ ΐβρηουα οοηΐδίπβ ὑνο-ουγῖ 5. οὗ ἴΠ6 δαγίῃ, 
ψὙνἢΠ10}} ἅττα ἔοσηθα ὈΥῪ πε δαυδίου ἢ} [Π6 οἶτο]α 
ὑπᾶῦ ρᾶ5565 ὑῃτουρῇ [Π6 ρο]68, ἃ φυδαγ]αΐογαὶ ἀύθα 15 
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ἑκατέρῳ τούτων ἀπολαμβάνεται τετράπλευρον 
χωρίον, οὗ ἡ μὲν βόρειος πλευρὰ ἥμισυν τοῦ πρὸς 
τῷ πόλῳ παραλλήλου ἐστίν, ἡ δὲ νότιος τοῦ ἰση- 
μερινοῦ ἥμισυν, αἱ δὲ λοιπαὶ πλευραὶ τμήματά 
εἰσι τοῦ διὰ τῶν πόλων, ἀντικείμενα ἀλλήλοις, 
ἴσα τὸ μῆκος. ἐν θατέρῳ δὴ τῶν τετραπλεύρων 
τούτων (ὁποτέρῳ δ᾽ οὐδὲν ἂν διαφέρειν δόξειεν) 
ἱδρῦσθαί φαμεν τὴν καθ᾽ ἡμᾶς οἰκουμένην, περί- 
κλυστον θαλάττῃ καὶ ἐοικυῖαν νήσῳ' εἴρηται γὰρ 
ὅτι καὶ τῇ αἰσθήσει καὶ τῷ λόγῳ δείκνυται τοῦτο. 
εἰ δ᾽ ἀπιστεῖ τις τῷ λόγῳ τούτῳ, διαφέροι ἂν 
πρὸς τὴν γεωγραφίαν οὐδὲν νῆσον ποιεῖν, ἢ ὅπερ 
ἐκ τῆς πείρας ἐλάβομεν, τούτῳ συγχωρεῖν, ὅτι 
καὶ ἀπὸ τῆς ἠοῦς ἑκατέρωθεν περίπλους ἐστὶ καὶ 
ἀπὸ τῆς ἑσπέρας, πλὴν ὀλίγων τῶν μέσων χωρίων. 
ταῦτα δ᾽ οὐ διαφέρει θαλάττῃ περατοῦσθαι ἢ γῇ 
ἀοικήτῳ. ὁ γὰρ γεωγραφῶν ζητεῖ τὰ γνώριμα 
μέρη τῆς οἰκουμένης εἰπεῖν, τὰ δ᾽ ἄγνωστα ἐᾷ, 
καθάπερ καὶ τὰ ἔξω αὐτῆς. ἀρκέσει δ᾽ ἐπιξεύ- 
ξασιν εὐθεῖαν γραμμὴν ἐπὶ τὰ ὕστατα σημεῖα τοῦ 
ἑκατέρωθεν παράπλου τὸ πᾶν ἐκπληρῶσαι σχῆμα 
τῆς λεγομένης νήσου. 

6. Προκείσθω δὴ ἡ μὲν νῆσος ἐν τῷ λεχθέντι 
τετραπλεύρῳ. δεῖ δὲ λαβεῖν τὸ μέγεθος αὐτῆς 

1 δή, ϑρϑῃροὶ, ἔου δέ; Μοίηθρκο ζο] ον ηρ. 

1. 866 ραᾶρθ 17. 
3 Τῃδῦ 18, οηθ οουἹὰ οἰγουμπηηανί ραῦθ ὑπ ἱπμαρι θα σπουν]ὰ 

ὈΥν βούυϊηρ οαὖ μὰ ΒΗΥ ΟἿΘ οὗ ἔοι" τν δ 8---Οἰ ὕΠΘΓ που ΟΥ βου, 
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ουΐ ΟἹ ἴῃ 6δοὴῃ οὗ ὕπθ6 ὕνο ἔουγί ῃβ. Τὴ πουίθοτη 
βίας6 οὗ {Π6 αυδαν]λίεσα] 15 Π4]1 οὗ {ῃ6 ρμᾶγ4116] ποχὶ 
ἴο ὑΠ6 ρο]ε ; {π6 βουϊθτῃ 5146 ἰ5 1}8}} οὗ ἴῃς δαυδῖον ; 
8 ὑπ ὕνο στϑηγδιηΐηρ 5ἰά68 ἀγα βερτηθηΐβ οὗ {πΠ6 
αἶγα ὑμαῦ σὰ ὑπγουρὴ ὑπ ρο]65, ὕπεθ6 βαρτηθηΐβ 
Ἰγίῃρ ορροϑβίϊαε ἴο εδοὴ οὔϊεῦ δηᾶ μεΐῃρ δαυ8] ἱῃ 
Ἰδηρίῃ. Νον ἰῃ οπς οὗὨ ἔμεβε ἔνο αυδαυ]αίεσα]β (Ὁ 
ΜΟΙ Ϊα βθθλ ἴο τηᾶῖκα πὸ αἰβΈσεηοα ἴῃ ἢ] οἢ ὁπ 6) ψγῈ 
ΒΔΥ ὑῃαὺ ΟΌὟἿ πῃ 8164 ψοΙ]α 1165, να θα οἡ 8]] 565 
Ὀγ ἴδε 868 δῃᾶ |πκῈ 8ῃ ἰβ]δηᾶ ; ἴον, ἃ8 1 πᾶνε δγεδάν 
5814 Δονο,1 ῃ6 δνϊάθηοα οὗ ουΐ 56 η865 ΔΠ6 οὗὨ Υδᾶβ0 
Ργονα ὑμ18. Βαυῖ 1 δῆγομῃβ ἀἰβροθ]ϊενοβ [ἢ6 ενίάθπος 
ΟΥ γϑάβοι, Ὁ ψνουά τᾶκο πὸ ἀϊβδγεποθ, ἔσο {Π6 
Ροϊηῦ οὗ νίενν οὗ πε σεορτδρῇῃου, νη θίθ ον ̓ νε τηϑῖκα 
ὑΠ|6 ᾿Ἰπηαι θα νου] δῇ ἰ8]8ηα, ΟΥ̓ ΤΈΓΟΙῪ δάπϊν ψνἢδὺ 
εχρογίθπος μδ5 ὑδυρηῦ 5, ΠδΙΊ6]Υ, ὑμαὺ [Ὁ 158 Ροβ58:} 8 
ἴο 5811] τουπα τῆς ἱπμαϊεα νου] οἡ Ὀοϊῇ 514165, ἴτοσα 
ἴΠ6 εαϑβὺ 85 Ψ6]] 88 ἴγοιὴ ἴῃς ννϑβϑῖ,2 ψ ἢ ὑη6 Ἔχοερίοη 
οὗ ἃ ἴδενν ἰηϊουιηθαϊαϊα οἰγοίςθθ. Αμπά, 85 ἴο {686 
βίγεΐοῃεβ, ἰὉ τηᾶῖκοβ πὸ αἰ ἤδγαποα ψῃμϑῖθ ον ΠΟΥ ἅττα 
θουπᾶάεα ὈΥ 868 ΟΥ̓ ὈΥ υπἱημαρὶϊοα Ἰαπᾶ ; ἔογῦ ἐῃ6 
εορτΑΡΠΟΥ ὑπάογίακοβ ἴο ἀθβοῦῖθα ὕπ6 Καόνῃ ρᾶγὺβ 
οὗ τὴη6 ἱπῃα) θα νψοῦ]α, υῦ ΠΕ ἰθανεβ ουΐ οὗ οοη- 
βία δγαϊοη ὑπ 6 ὑπκπονῃ ρᾶγῖβ οὗ ἰζ---ἰυδὺ ἃ5 ἢς 4065 
γν δὺ 15 ουΐδῖαε οὗ Ὁ, Απα 1Ὁ ν]}} βυοα ἴο Η]] ουῦ δηά 
οοιηρ εἶα ἐἢ6 οὐὐης οὗ νμᾶῦ νγε ἴθστῃ “ἴῃς ἰβ]δηά ᾿᾿ 
ὈΥ 7οἰπίηρς ψ ἢ ἃ 5ἰταίρηῦ ᾿ἰπ6 [Π6 δχύγοιηθ ροϊηῦβ 
ΓΘδο δα ου ἴπ6 οοδβῦπρ-ν ΟΥΔρΡῈ 5 τηϑαθ οἢ ὑοῦ 514.65 
ΟΥ̓ [186 πῃ) ϊοα ψου]α. 

6. 80 Ἰεὺ ἃ8 ΡΥΓΘΒΌΡΡοΚβα {πὰ ἴΠ6 ἰβ]δηα 1168. ἰὴ ἴΠ6 
δίογεβϑδαίἃ αὐυδαγ]αΐοσαὶ. νε ταυβῦ ὑἤθῃ ἰακα 85 108 

ἔγοιη οἱἴμποῦ ἐμ6 Ῥ᾽]ΔΓα οὐ ὕ86 ϑαβύθγῃ οοαϑὺ οὗ [πάϊ8---τσϑογα ἰὐ 
ποῦ ἔον 086 ἔονην που πηϑαϊαῦθ βύγούομϑβ ὑμαῦ ργονθηῦ ἰῦ. Οὐοπι- 
Ῥᾶτθ ρᾶρα 17. 
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τὸ φαινόμενον, ἀφελόντας ἀπὸ μὲν τοῦ ὅλου με- 
γέθους τῆς γῆς τὸ ἡμισφαίριον τὸ καθ᾽ ἡμᾶς, ἀπὸ 
δὲ τούτου τὸ ἥμισυ, ἀπὸ δ᾽ αὖ τούτου πάλιν τὸ 
τετράπλευρον, ἐν ᾧ δὴ τὴν οἰκουμένην κεῖσθαί 
φαμεν. ἀνάλογον δὲ καὶ περὶ τοῦ σχήματος 
ὑπολαβεῖν δεῖ, τὸ φαινόμενον τοῖς ὑποκειμένοις 
ἐφαρμόττοντα. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸ! μεταξὺ τοῦ 
ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ ληφθέντος παραλλήλου τούτῳ 
πρὸς τῷ πόλῳ τμῆμα τοῦ βορείου ἡμισφαιρίου 
σπόνδυλός ἐστι τὸ σχῆμα, ὁ δὲ διὰ τοῦ πόλου 
δίχα τέμνων τὸ ἡμισφαίριον δίχα τέμνει καὶ τὸν 
σπόνδυλον καὶ ποιεῖ τὸ τετράπλευρον, ἔσται 
δηλονότι σπονδύλου ἐπιφανείας ἥμισυν τὸ τετρά- 
πλευρον ᾧ ἐπίκειται τὸ ᾿Ατλαντικὸν πέλαγος" 
ἡ δ᾽ οἰκουμένη χλαμυδοειδὴς ἐν τούτῳ νῆσος, 
ἐλάττων 5 ἢ ἥμισυ τοῦ τετραπλεύρου μέρος οὖσα. 
φανερὸν δὲ τοῦτο ἔκ τε γεωμετρίας καὶ τοῦ πλή- 
θους τῆς περικεχυμένης θαλάττης, καλυπτούσης 
τὰ ἄκρα τῶν ἠπείρων ἑκατέρωθεν καὶ συναγούσης 
εἰς μύουρον ὃ σχῆμα, καὶ τρίτου τοῦ μήκους καὶ 

1 χὸ,. τμῆμα, ΚγδΙηοῖ, ἴον τοῦ... τμήματος ; ΘαϊΟΥΒ 
ΤΟ] ονίηρ. 

3 ξλάττων, Οὐβδυροη, ἴο ἔλαττον ; ϑίθθδθηκϑοθ, Οογαΐβ, 
[ο]ονίῃρ. 

δ μύουρον, Μοΐποϊκα τϑϑύοσθϑ, 886 γϑϑάϊηρ ὑεΐογο Κγϑιηοῦ ; 
Ο. ΜύΠδὺ ἀρρεονίηρ. 

Δ Βύγαθο 885 δββυαγηθα ἐπαῦ ὑΠ6 ϑαυῦῃ ἰβ ΒΡ γθ- ϑῃδρεᾶ δηᾷ 
ὑπδῦ 086 ἱπῃδρί θα ννου]ὰ ἰ8 δὴ ἰβαπᾶ σι πὶῃ 8 οογίδϊῃ 
ΒΡΒΘΙΪΟ8] απδάν]αύοσαὶ. ΤΏ, δέξο οοῃξοττηΐϊηρ ὕμῃ8 ἰη- 
Βαρὶύθα νοῦ] ἤο ὑπ6 ᾿ἰπηϊΐβ οὗ ὑμὸ αυδάτ]αῦογὶ, τ ΒΟ ἢ 
ΓΘΡγθϑθηΐβ ΟὨΪ]Ὺ ὑμ6 οὈὐνίϊουβ, οΥ δρραχϑηῦ, β'Ζ6 δπα βῆβρθ, ἢθ 
ῬγοοΘθάβ ΡΥ δυρυμθηῦ ἰο ἀθῆμπθ πηοῦα δοοιγαύθὶ Υ θοὺῃ ὑῃ9 
5120 δηα 86 Βῃδρα ψὶυ πη 6Π}6 Ἰϊμαα οὗ 0π6 φυδα νη] δε ΓΑ], 
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β'ζε ὑῃε ἤρσυγε ὑπαᾶῇ 18 Ονίουβ ἴο ΟἿ 56 η568, ψῃ  ο ἢ 15 
οἰσϊαϊπεα Ὀγ αϑιγδοϊπηρ ἴγουα 6 δηὐίτα δῖζε οὗ {Π6 
Θαυῦ ἢ Οὐγ Παιίβριθγα, ἔθη ἔγοια {815 ἀγϑα 105 ἢ], 
Δα ἴῃ τη ἤτοι ὑΠ18 Π41} {Π6 αυδατ!]αῦεγαὶ ἰῃ νν ΐοἢ 
ΟΕ 580 πε ἱπμρ  οα νγου]Ἱα 1165; δῃηα 10 8. ὈΥ 8ῃ δῃ- 
δΙοροῦβ Ργόσοβ8 ὑΠδῦ νγα πγυβὺ ἔοστῃ οὐγ᾽ οοποθρθοη οὗ 
πΠ6 βῆδρε οὗ [6 15]4πα, δοοοιωσηοααίίηρ ἴῃ 6 ορνίουϑ 
Β5ηδρε ἴο οὔυῦ Πγροϊῃεβϑοβ Βαυΐ βἰποα ὕπ6 βδερτηθῃῦ 
οὗ ἴδε ποῦίμευη Βοιίθρῆθσα ὑπαῦ 1165 θεν θθη ἴπ6 
δαυαῖον πα ὑΠ6 αἶγο]α ἄγαν ρᾶγ8}16] ἴο ἰὑ πεχῦ ἴο 
{Π6 ΡΟ]6 18 ἃ βρ᾽πηϊηρ-ν ΠΟΥ] 3 'ῃ 5Π8ρ6, δΔπά βἰποα ὑμ6 
οἶγο]Ὲ ὑμαὺ ρᾶ5865 ὑπσουρῇ ὑπ ροΐο, Ὀγ ουὐτησ ἴῃς 
ΠΟΥΓΠΘΙΏ ΠΘΙΒρΠΘΥα ἴῃ ὕνγο, 8150 ουὖβ [Π6 βρίπηΐηρ- 
ὙΠΟΥ ἴῃ ὕνο δπα ἢ ἔογιηβ ἴῃς αυδαγ]δαΐογαὶ, ἰΐ 
ψ}}} θὰ οεαῦ ὑπαῦ ὑπὰ αυδαγ]αΐεγαὶ ἴῃ ψ ῃῖο ἢ ἴῃς 
Αὐἱϊδηὺϊς 868 1165 15. Π41} οὗ ἃ βρ ππίπρ- ν ΠΟΥ] 5 ϑυγίδοα ; 
δηά ὑπαᾶὺ π6 ἱπηδοϊ εα νου] 18 ἃ ο]διαγβ- Βηδροα ὅ 
15] πα ἰη {15 φυδαγδίεγαὶ, βῖίηος ἴὐ 15 1655 ἴῃ βἰζε [δ 
41 οὗ με χυδαγ]αῖοναὶ. ΤΠϊ5 Ἰαϊϊεν ἔδοὺ ἰ5. οἶθαν 
ἔγοῖὰ σεϑουηδίσυ, 8Πα 4150 ἔσο με στεδαΐ Ὄχιθηΐ οἵ ἴῃ 8 
Θηνο]ορίηρ' 568 ψν ἢ ο ἢ σον 5 ὕΠ6 Θχύγου δα οὗ ὕΠ6 
οοη ποηΐβ μοῦ ἴῃ {Π|6 δαϑῦ δῃὰ ννεϑὺ δῃᾷὰ Ἵοηϊγδοῦβ 
ὕποια ἴο ἃ ὑδρευϊπρ 588ρ6 ; δηά, ἴῃ με ὑΠὶγαὰ ρ]δςα, 1 

2 Αρρζγοχἰπηδύθ! νυ ἃ ὑγιυποδύθα οοῃθ. 
3 ΤΠ δὺ ͵ἰ8, τηδηὐ]6-Βῃδροάᾶ---ἃ σοτηιηοη ἀοδιρηδύϊοη ἴον ὑ6 

ΒΔΡ6 οὗ Π6 πῃ ῦθα ψου]α ἴῃ δύγαθο᾽β ὑϊηθ. Το βἰκιγῦ 
οὗ ὑ6 οὨ]δηγθ νγα8 ΟἰΓΟΌΪΑΥ ; δηα ὑμ6 60118 0 νψὰϑ8 οαὖ ἴῃ ἃ 
βύσαϊ σὺ 11η6, ΟΥ 6186 ἴπ ἃ οἰγοΐθ νὴ} ἃ ἸΔΥΟΓ γδαϊὰβ δηᾶ ἃ 
ΒῃοΥῦΟΣ ἃγὸ ὕμϑη ὑῃ8 βἰεὶτῦ. [1ξ 6 οομῃραγίβοη Ὀ6 ἔδυ] 
δοουγδίο, ὕβθη δοοοραϊηρ ὅο δῦγαρο᾽Β ἀδθβουιρύϊοη οὗ ὑπ ἴη- 
Ὠδοϊοα νοῦ ννγθ πιυϑῦ ὑμίης οὗ ὑπ ϑηᾶβ οὗ 886 οὨἸϑιηγΒ 
(νυ ἷ6}} Γοργοβθηῦ ὑϊ6 δαβϑύθυῃ δηα νγθϑύθγῃ δχύγθη θβ οὗ ὑμθ 
116 α νγου]α) 88 ὑδρουΐηρ, δα 80 το 80 ὑμδῦὺ ἃ 1ΐἴπ6 
]οϊηΐπρ' [ἢ 9 ΘΟΥΆΘΙΒ οὗ 0Π6 Βκὶγῦ ρᾶ8865 ὑῃγοιυρῃ ὕδ6 τηϊᾶά]6 οὗ 
186 οἰϊαπημγβ. (ϑὅθθ ΤάΥΌ6}1, Οἰαβοῖοαίΐ Ῥλιιοίοσψ, νο]. 1. 
ῬΡᾶρβ 288.) 
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’ὔ κι ’ - Φ Ν Ἁ « ὰ ὃ πλάτους τοῦ μεγίστου" ὧν τὸ μὲν ἑπτὰ μυριάδων 
σταδίων ἐστίν, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ περατούμενον 
θαλάττῃ μηκέτι πλεῖσθαι δυναμένῃ διὰ τὸ μέ- 
γεθος καὶ τὴν ἐρημίαν, τὸ δ᾽ ἔλαττον τριῶν μυριά- 
δων ὁριζόμενον τῷ ἀοικήτῳ διὰ θάλπος ἢ ψῦχος. 
αὐτὸ γὰρ τὸ διὰ θάλπος ἀοίκητον τοῦ τετρα- 

’Ὄ έ ΝΜ 3 ’ὔ πλεύρου, πλάτος μὲν ἔχον ὀκτακισχιλίων καὶ 
ὀκτακοσίων σταδίων, μῆκος δὲ τὸ μέγιστον 

᾽ [4 ᾿Ὶ ς ’ [τὰ 3 μυριάδων δώδεκα καὶ ἑξακισχιλίων, ὅσον ἐστὶν 
ἥμισυ τοῦ ἰσημερινοῦ, [μεῖζόν ἐστι τοῦ ἡμίσους 

“ Ἁ 

τῆς οἰκουμένης, καὶ ἔτι] ' πλέον ἂν εἴη τὸ λοιπόν. 
1. Τούτοις δὲ συνῳδά πώς ἐστι καὶ τὰ ὑπὸ 

ι “Ὁ Ἱππάρχου λεγόμενα: φησὶ γὰρ ἐκεῖνος, ὑποθέ- 
μενος τὸ μέγεθος τῆς γῆς ὅπερ εἶπεν ᾿Ερατο- 
σθένης, ἐντεῦθεν δεῖν ποιεῖσθαι τὴν τῆς οἰκου- 

ή 3 ’ 3 Ἁ [4 Ἁ μένης ἀφαίρεσιν" οὐ γὰρ πολὺ διοίσειν πρὸς τὰ 
φαινόμενα τῶν οὐρανίων καθ᾽ ἑκάστην τὴν οἴκησιν 
οὕτως ἔχειν τὴν ἀναμέτρησιν, ἢ ὡς οἱ ὕστερον 
ἀποδεδώκασιν. ὄντος δὴ κατ᾽ ᾿Ερατοσθένη τοῦ 
ἰσημερινοῦ κύκλου σταδίων μυριάδων πέντε καὶ 
εἴκοσι καὶ δισχιλίων, τὸ τεταρτημόριον εἴη ἂν ἕξ 

1 ΤῊΘ ψογᾶβ ἴῃ Ὀγϑοϊζοῖβ τῇ ἱπβογίθἃ Ὦγ Οατοβκυγὰ ; 
Κυδον, Ο. Μά]]ον, Τγάϊθι, δρρτγονίηρ. 

1 ΤῊῺΘ]αγρο αυδανὶ]αύθγαὶ ἴῃ ατοϑύοῃ 18 οομηροϑϑὰ οὗ (1) ὑ88 
1 Δ ΌϊΪ6α ψουῦ]α, (2) ἃ βύγὶρ οὔθ μα]ξ ὑμ6 νψὶάνῃ οὗ ὑΠ6 ὑογγϊα 
ΖΟὴηΘ δηᾶά 180" Ἰοηρ, δηᾶ (3) ““ὑμ6 τϑιηδὶ θυ." ““ΤῺ6 τϑ- 
τϑ 6. ἢ ΘΟΠΒΙδύβ οὗ ὕννο 8118}} αὐυδαγὶ]δύθγαβ, οη6 οὗ ψῃ θοῇ 
ἷθ οαϑύ, ὕμθ οὔμου νϑϑῦ, οἵ ὑπ6 ᾿ηῃδοϊ θα στοῦ]. ΒΥ δοίιδὶ 
οοτηρυύδύϊοῃ ὑ886 δ] οὗ ὑμ6 ὑοσυϊα ΖΟμΘ 8. ογο ὕμϑη ἢ} 
οὗ 86 ᾿πῃδοϊυθα γνοῦ]ᾶ, δᾶ “" [6 γϑοιιδὶπθν ᾽ 18. 8011} Ἰηοσϑ. 
ΤΠΟγθίοσθ ὑμ6 ἱμηδοὶ θα νου] οον ὺΒ 1688 Λη8η [4] οὗ [θ᾽ 
ἰαῦζθ αυδάγι]δίογαὶ ἰῃ ααδϑύϊοη. ΤῸ ᾿]Πυδύγαῦθ ὑῃ6 διρυμηθηῦ, 
ἄτὰν ἃ ἤρυγθ οὁἢ 8 Βρίινθγθ 88 ἔο!]ον: [μοὐ 4.8 ὈῸ 1805 οὗ 86 
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15. ο16αν ἔγογη ὕΠ 6 τηδχίμγυσῃ ᾿σησ ἢ δηα Ὀγεδάςη. Νοὸν 
[86 Ἰεπρτῃ οὗ [Πε ἱπῃ δ θα ἡγοῦ] ἰ5 βενεπὺν ὑΠουβαπά 
βἰδαϊΐδ, αίηρ ἔον [Π6 τηοβὲ ρατγὺ Πἰγταϊτοα Ὀγ ἃ 5ε6 νι ΐοῇ 
501} σαπηοῦ 06 πανὶραϊθα Ὀδοδαβε οὗ 105 ναϑίπεβϑϑ 8ΔΠα 
ἀεϑοϊαὐίοη ; ἴῃ 6 ὑγαδαΐῃ 18 1685 ἴδῃ ὑμίγῦν ὑπουβδηά 
βἰδαΐα, θείῃ θουπάδα Ὀγ ἴπε6 τερίομϑ ὑμδῦ ἂγὰὲ ὑπ- 
πῃ 1 ἴ840]6 οἡ δοοουπὶ εἰποῦν οὗ ἤδαῦ οὐ οοἱά. ΕῸΥ 
ΤΏΘΡΕΙΥ ἴπ6 μαζὶ οὗἨ ὑπ αυδαγ]αΐεγαὶ ὑμᾶὺ 156. ὑπ- 
ἱη Δ 1 80]6 οα δοοουηῦ οὗ ἴΠ6 ἢιοαὺ---ϑησα ἰὖ Πδ5 ἃ 
Ὀγεδαΐῃ οὗ εἰρῃῦ [πουϑαπά εἰρ]ιῦ Πυπάτεα 5βἰδαϊα δπα 
ἃ τηδχίγηαχῃ Ἰοησὶῃ οὗ μα πυπαγεα ἃπα ὑννθηΐγυ 5ἰχ 
ὑπουβδηα οἰδάΐϊα, ὑπὸ ἰ5, ΠΑ] ῃ6 Ἰεηρσίῃ οὗ ἔδε 
Θαυδῖογ --ἰἶδ τόσα ἤδη ΠΑ] ὑΠς ἱπῃδΌϊεα νουἹα, ἀπὰ 
1π6 τειηδίηαδν οὗ ἴΠ6 αὐδαγ]αῦθγα) νγου]α θα 5011] του 
ὑπδη ὑπαὺ.} 

7. ἴῃ δϑϑεηΐ] δοοοιὰ ν ἢ 4}} ὉΠ18 ἀγα ὕἢδ6 νἱίδννβ 
οὗ ΗἰρραγοῆυβΒβ. Ηδ β88γ85 ὑμαῖ, Πανίπρ [Δ Κ6ὴ ἃ58 
Ὠγροῦδβὶβ 6 τηδαϑυγθηγθηῦ οὗ {Ππ6 δαγῦ ἢ 88 βἰαϊεα 
Ὀγ Εταϊοϑῦμθπθ8, μ6 τηπδὺ [Π6η αρδιγδοῦ ἐῃ6 ἱπῃδ εά 
νοῦ] ἔγοχα ἴΠ6 δαυῦ ἴῃ 5 αἰβουβϑίοι ; ον 10 νν1}}} ποῖ 
ΤΆ κα τηποῦῇ αἰδγθηοα ψ ἢ ταβϑρεοῦ ἴο ἴῃς Το] βϑυϊαὶ 
ῬΒΕΠποιμθηδ ἴον ἴΠ6 βανοσαὶ ἱπηδϊοα ρ]δοθβ νοῦν 
ἴΠ6 τηϑαϑαγοπγχεηὺ [Ὁ] οννεα 15 ὑπαὶ οὗ Εἰγαϊοβι 6 65 ΟΥ 
ὑπαῦ σίνεῃ ὈΥ ὕπε ᾿ἰαΐθν σϑοργάρῆειβ. ϑδίποθ, ἴεῃ, 
ΔΕΟσΘΟΓαΙπρ ἴο Εἰγαϊοβῦμθηββ, ὉπΠ6 δατϊδῦον τηθαϑυγθβ ὕνο 
Πυπαγεα δπὰ ΠΥ ὕνο ὑμουβαμα βἰδαΐα, ὑπῈ ἔουσί 

Θαυδίον ; ἰοὺ ΟἿ ὍΘ 180" οὗ ὕΠ8 Ῥᾶγα}16] ὑῃγοιρῃ ὕμ6 πουύθγῃ 
ἸΗἰπιϊῦ οὗ 6 ἱπμδθι θα πο ου]ὰ : Ἰοΐη 4 διὰ Ο΄, ἀπᾶ 8 διὰ ἢ; 
δια ὑπθὴ ἄγαν δὴ ἃγο οἵ 1805 ρδγ8}161] ὑο 6 ϑαυδύογ αὖ 
8,800 εἰδάϊδ πογύμῃ οὗ 89 δαυδίοσ, δια 8180 ὕνγο τῃϑυ]  δη- 
8ΥῸΒ ἔτοιῃ 6) ἴο 4.8 Ὁπγουρῃ ὕΠθ ϑαϑύθγῃ δηα ννϑϑίθγῃ ᾿ἰπα ῦ8, 
γοϑρθούϊνοὶγ, οὗ 86 ἱπηδοϊυθα σοῦ. Τμπβ γγὸ πᾶν [80 

᾿Ἰαῦρα αυδανΠ]Πδύογαὶ 4 68, δᾶ, πὶυμὴῃ 10, ἔοῸΣ 5Β118}} αυδατεὶ- 
Ἰαύθγαβ, νοῦ οοπβδύϊυϊα ὕἢ6 ὕῆγοο αἰ ν᾽ βίοηθ ΔΌΟν6- 6 Ὲ- 
ἰοηθᾷ. -.. 
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[4 ’ »“ ’ 3 Ἁ 3 Ν μυριάδες καὶ τρισχίλιοι" τοῦτο δέ ἐστι τὸ ἀπὸ 
τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπὶ τὸν πόλον πεντεκαίδεκα ἑξη- 
κοντάδων, οἵων ἐστὶν ὁ ἰσημερινὸς ἑξήκοντα. τὸ 
δ᾽ ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπὶ τὸν θερινὸν τροπικὸν 

’ . Φ δ᾽ 3 Ἁ ε ὃ ὰ Σ [4 ’ τεττάρων: οὗτος ὃ ἐστὶν ὁ ὀιὰ Συήνης γραφο- 
3 

μενος παράλληλος. συλλογίζεται δὴ τὰ καθ 
ἕκαστα διαστήματα ἐκ τῶν φαινομένων μέτρων" 
τὸν μὲν γὰρ τροπικὸν κατὰ Συήνην κεῖσθαι συμ- 
βαίνει, διότι ἐνταῦθα κατὰ τὰς θερινὰς τροπὰς 
Υ̓ , ᾿Ὶ ς ’ ᾽ὔ ς ’ « δὲ ὃ ὰ ἄσκιός ἐστιν ὁ γνώμων μέσης ἡμέρας. ὁ ἢ 
“ [4 Ν ᾽ » ὃ ἈΝ τῆς Σνήνης μεσημβρινὸς γράφεται μάλιστα διὰ 
Γ ἴον , ς » 3 ἮΝ ’ ν 3 

τῆς τοῦ Νείλου ῥύσεως ἀπὸ Μερόης ἕως ᾿Αλεξαν- 
δρείας" στάδιοι δ᾽ εἰσὶν οὗτοι περὶ μυρίους" κατὰ 

“ Ν Ν ’ ν ’ “φ ον μέσον δὲ τὸ διάστημα τὴν Σνήνην ἱδρῦσθαι συμ- 
βαίνει, ὥστ᾽ ἐντεῦθεν ἐπὶ Μερόην πεντακισχίλιοι" 
προιόντι δ᾽ ἐπ᾽ εὐθείας ὅσον τρισχιλίους σταδίους 
ἐπὶ μεσημβρίαν, οὐκέτ᾽ οἰκήσιμα τἄλλά ἐστι διὰ 
καῦμα" ὥστε τὸν διὰ τούτων τῶν τόπων παράλ- 
ληλον, τὸν αὐτὸν ὄντα τῷ διὰ τῆς Κινναμω- 
μοφόρου, πέρας καὶ ἀρχὴν δεῖ τίθεσθαι τῆς καθ᾽ 
ἡμᾶς οἰκουμένης πρὸς μεσημβρίαν. ἐπεὶ οὖν 
πεντακισχίλιοι μέν εἰσιν οἱ ἀπὸ Συήνης εἰς 
Μερόην, ἄλλοι δὲ προσγεγόνασι τρισχίλιοι, εἶεν 
ἂν οἱ πάντες ἐπὶ τοὺς ὅρους τῆς οἰκουμένης 
ὀκτακισχίλιοι. ἐπὶ δέ γε τὸν ἰσημερινὸν ἀπὸ 
Σνήνης μύριοι ἑξακισχίλιοι ὀκτακόσιοι (τοσοῦτοι 
γάρ εἰσιν οἱ τῶν τεττάρων ἑξηκοντάδων, τε-. 
---.... ...- 

1 Ἐγαυοβύμθηθβ αἰνὰ ὑῃ6 οἱγουμ ζ γθθοα οὗ {116 οαγύῃ ἰπἴο 
ΒΙΧΌΥ ἰπύεογναβ, ΟΩ6 ἰπύθγνδὶ Ὀθίηρς θαυ] ἴο θ᾽, ΗἸΡΡδγομΒ 
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Ρατὶ οὗ 1 ψου]Ἱὰ μὲ 5ἰχῖγ ἴμγεε ὑπουβαηά εἴδαϊα ; δπὰ 
118 156 ἴῃς αἀϊδίδμος ἔτοσὰ ἴΠῈ δαυδῖοῦ ἴο {με ρμοῖε, 
Ὠδιηθΐν, δε αἰχυϊει ῃβ οὗ {ΠῸ δἰχῖυ ἱπίεγναὶβ ἰηἴο 
ΠΟ [Π6 εαυδίον 8 αἰϊναεα.1 Απάᾶ ἴῃς ἀϊδίδηςα 
ἔτοια πε εαυδῖοῦ ἴο ὑπ6 βϑυχωστηθυ ὑγορίὶς 8 ἔρυΥ 
δἰχ ῦῃ 5; δἀπὰ 6 Βυπηο  ἰγορῖς ἰδ ἴῃ 6 ράδγδ]]6] 
ἄγαν ὑπγουρ ϑγεπα. Νον [Π6 β6νεσαὶ ἀἰβίδημοθϑ 
δγ6 οοτῃηρυΐϊεα ἔγτοτα πε οἰδηδαγα τηθαϑισαβ ὑΠαῦ ΔΓ 
ΟὐνίουβΒ ἰό ΟὟΤΓ 856 η865. ΤῊὴ6 δβυχωγηθῦ ὑτορὶς, [ῸΓ 
ἰμϑίδηςθ, τηυϑῦ ρ885 ὑπγουρῇ ϑγεηθ, θεοδυβα ὑδθεῦα, 
αὖ ἴῃς τἴταθ οὗ [Ππ βυχϊημλοῦ βοϊϑιϊοα, Π6 ἱηᾶοχ οὗ τ 6 
5} -αἴ4] 4065 ποὺ οδϑὺ ἃ βϑῆδαονν αὖ ποοῦ. Απα {πὸ 
Το ἴδῃ ᾿ΠΓΟῸΡἢ ΘγΘη6 15 ἄγαν Δρρτοχίσγηδζίε!υ Δ]ορ 
[86 οουγβα οὗ ἴῃς Ν1]Ὲ ἔτοτη Μογοῦ ἴο Α]οχαπάσία, δπα 
115 αἰδίδποα 15 ἀροὰῖ ἴδῃ ὑμπουδβαηᾷ 5ἰδαϊα ; «πα ϑγ8π6 
τηιϑὺ 116 ἴῃ ὑπὸ σοηΐγα οὗ ἐῃαὺ αἰδίδηος ; 50 ὑπαὶ [ῃς 
ἀϊδίδῃμος ἔγοια ὅγεπε ἴο Μεγοῦ ἰ5 ἤνε ὑπουβδῃᾶ βἰδαϊδ. 

᾿Απᾶ ψ ἤδη γοιῦ ἢᾶνα ργοςεεαδα δρουῦ ἴγεα ὑπουβαηα 
βύδαϊδ ἴῃ ἃ βίγαϊρηῦ πα βουΐῃ οὗἩ Μεγοῦ, [Π 8 ΘΟ. ΌΓΥ 15 
ὯΟ ἸΟΠρΟΡ ἱπΠΔὈΪ40]6 οα δοοουηῦ οὗἶΠ6 Πϑϑδΐῦ, δῃα ὕμπογε- 
ἴογε ὕΠ6 ρᾶγδ}} 61 ὉΠγουρἢ ὑμεθα τερίομβ, θεὶπρ {πε 

᾿ΒϑΙῺΘ6 8ὃ8 ὑμαῦ ὑπγουρὴ ἴῃ86 ΟἸΠΠδιηο;-Ὀγοάποίῃρ, 
Οουπίγυ, πηυδῦ ΡῈ ρυὺ ἀονῃ 845 πε ᾿ἰηλδ δηα {Π6 
Ὀερίὶπηΐϊηρ οὗ οὖν ἱπμαβρίϊοα νου οὐ ἴπε ϑουΐῇ. 
ϑίποα, ὕΠδ πῃ, [Πς ἀϊδίαπος ἔσο ὅγεηε ἴο Μετοῦ 18 ἥνε 
Ὁπουβδηά 5ἰδαϊΐα, ἴο ψ ῃϊο ἢ ψὸ ἢᾶνα δάάβθα {πὰς οὔποὺ 
ἴῆγαα ὑπουβδηα 5ἰδαϊα, [ῃς ἰοΐα] αἰδΐδπος ἴγοτῃ ϑγεηα 
ἴο {Π6 σοῃμῆμπαβ οὗ ὑμ6 ἱπῃδθὶτοα ψουῦ]α νου]ὰ "ὲ εἰσῦ 
ἐπουβδηα 5ἰδα14Δ. Βυὶ ἴῃς αἰδίδηοα ἔγοιη ϑὅγεηθ ἴο 
ἴπ6 δαυδῖογ 18 βίχύθβε, ὑπουβδαπα εἰσ μυπατεα 5ἴδαϊδ 
(ἴον τΠδὲ 15 νν δῦ 16 ἔουγ βἰχ ἢ διηουμπῖβ ἴο, δίποδα 
ΘΔ60ἢ 5ἰχυϊθῦ ἢ ἰ8 εϑυχηδῖεα δὲ ἴοὰῦ {πουβαπα ὕνο 

ΒΘΘΙΒ ὕὅο ᾶνο Ὀδ66η ὑῃ9 ἢγϑὺ ο ἀϊν!4θ [86 οαγύῃ ἰηῦο ὕῃγθθ 
Βυπάγρα δηᾶ βἰχὺν ἄθργθθϑα. 
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θείσης ἑκάστης τετρακισχιλίων καὶ διακοσίων), 
Ψ 4 3 Ἃ δ΄ Ψ ΄ 3 ὥστε λοιποὶ εἶεν ἂν ἀπὸ τῶν ὅρων τῆς οἰ- 
κουμένης ἐπὶ τὸν ἰσημερινὸν ὀκτακισχίλιοι ὀκτα- 
κόσιοι, ἀπὸ δὲ ᾿Αλεξανδρείας δισμύριοι χίλιοι 
᾽ ’ ’ 9 3 Ν “Ἢ. 3 ’ὔἢ 9 » ὀκτακόσιοι. πάλιν δ᾽ ἀπὸ τῆς ᾿Αλεξανδρείας ἐπ᾿ 
εὐθείας τῇ ῥύσει τοῦ Νείλου πάντες ὁμολογοῦσι 
τὸν ἐπὶ Ῥόδον πλοῦν" κἀντεῦθεν δὲ τὸν τῆς Κα- 
ρίας παραπλοῦν καὶ Ἰωνίας μέχρι τῆς Τρωάδος 
καὶ Βυζαντίου καὶ Βορυσθένους. λαβόντες οὖν 
τὰ διαστήματα γνώριμα καὶ πλεόμενα σκοποῦσι 

ς -“ , » 3 3 ’ὔ ’ ΄-» τὰ ὑπὲρ τοῦ Βορυσθένους ἐπ᾽ εὐθείας ταύτῃ τῇ 
γραμμῇ μέχρι τίνος οἰκήσιμά ἐστι, καὶ περα- 
τοῦταιϊ τὰ προσάρκτια μέρη τῆς οἰκουμένης. 
οἰκοῦσι δ' ὑπὲρ τοῦ Βορυσθένους ὕστατοι τῶν 

᾽ὔ “ ς ’ ’ ΨΜ 
γνωρίμων Σκυθῶν ῬΡωξολανοί, νοτιώτεροι ὄντες 
τῶν ὑπὲρ τῆς Βρεττανικῆς ἐσχάτων γνωριξομένων" 
πὸ δὲ 3 , ἴω , » 3 ’ ἤδη δὲ τἀπέκεινα διὰ ψῦχος ἀοίκητά ἐστι" νοτιώ- 
τεροι δὲ τούτων καὶ οἱ ὑπὲρ τῆς Μαιώτιδος Σαυρο- 
μάται καὶ Σκύθαι μέχρι τῶν ἑῴων Σκυθῶν. 

8. Ὃ μὲν οὖν Μασσαλιώτης Πυθέας τὰ περὶ 
Θούλην τὴν βορειοτάτην τῶν Βρεττανίδων ὕστατα 
λέγει, παρ᾽ οἷς ὁ αὐτός ἐστι τῷ ἀρκτικῷ ὁ θερινὸς 
τροπικὸς κύκλος: παρὰ δὲ τῶν ἄλλων οὐδὲν 
ἱστορῶ, οὔθ᾽ ὅτι Θούλη νῆσος ἔστι τις, οὔτ᾽ εἰ τὰ 
μέχρι δεῦρο οἰκήσιμά ἐστιν, ὅπου ὁ θερινὸς 

1 περατοῦται, Μδάν!ρ, ἴον περατοῖ. 

1 ΤΉδὺ ἰβ, αὖ ΤΏ ]6 {86 νϑῦῖ80]6 αγούϊο οἱγοῖθ 88 {86 χοᾶ 
νὰ οὗ [ῃ6 Ββιμηηιοῦ ὑτορίο. Ἠθηοθ, δοοογάϊῃρ ἴο Ργύμθϑβ, 
86 Ἰαὐύθ οἵ ΤΆυ]6 ψγου]ὰ Ὀ6 ὑμ6 οομπιρ]θιηθηὺ οὗ ὑμαὺ οὗ 
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Ὠυπάγεα 514414), ἀηά ἱπεγεΐοσε γα βΒῃουϊὰ ἢδνε εἰρσξξ 
ἐπουβδαηάᾶ εἰσῃν Ὠυπάγεα 5ἰδαΐα ἰεῖν 8δ5 ἴῃς αἰβίδποα 
ἔγοτη 6 σοπῆμθβ οὗ ἴπθ ἱπῃαθιῖϊεα νου] ἴο ἐπδ 
δαυδῖον, δῃᾶ ἴτοια ΑἸχαπαγία ὑνγεηΐγ-οπα ὑπουβαηά 
εἰσμῦ Βυμπαάγεα, Αραΐῃ, 411] ἄρτες πδὺ 6 στουΐα ὈΥῪ 
8568 τοι ΑἸδχαπαγία ἴο Ποάθ5 18 ἴῃ ἃ βἰγαι σὺ πὸ 
ἢ τη)6 σουγδβα οὗ ἴμ6 ΝΙ]6, 85 αἷϑδο {Π6 τουαΐθ δ ησα 
ΔΙοὴρ ὑῃ6 οοδδῦ οὗ (δια δπᾶ Ἰοηΐα ἴο ἴῃς Ττοδά, 
Βγυζαηύτω, πα πε Βογγϑίμεπαβ. Ταϊκῖηρ, ὑπογεΐογε, 
ἴῃς αἰδίδησας μα ἃγα ΔΙγεδαυ Κῆόν δηα 58116 ἃ ὀνεῦ, 
σεοορτάρῃοῦθ ἱπαυΐγα 85 ἴο ἴΠ6 σὑερίοηβ θεγοπμα ἴῃς 
Βογγϑῦμοποα ὑμαῦ 116 ἴῃ ἃ βίγασῃῦ σουγθα τ ὑΠ15 
Ἰ1π6---β ἴο ἢονν ἔὰῪ ΤΠΟ6Υ͂ ἀγα ἱπῃ δ [4 0]6, ἀπα ἢονν 
ἴαν με πουΐμουη ρᾶγίβ οὗ ἴπ6 πῃ οὶ α νοῦ] ἢδᾶνς 
ἀπο ῖν Ὀουπάδτῖθθ. Νον ἴῃς Βοχοϊδηΐδηῃβ, ἴῃ6 τηοβὶ 
γειηοΐα οὗ ἴπη6 Κποόονῃ βου ἕίδηβ, ἵνα θεγοπα {πὸ 
Βογγϑίύμεῃββ, ᾿Βουρἢ ΤΠΘΥ γα ἔδυῖμον βουϊῃ ὑμδη ὑΠ6 
πηοϑῦ γαιθοΐθ ρθορίεβ οὗ ψ βοὴ ψὰ μάνα Κηον]εᾶρε 
πού οὗ Βυϊϊδίῃ ; δπα {Π6 τϑρίοῃβ βεγοῃπα {Π6 οχο- 
Ἰδηίατιβ Ὀδθοιαδ δὲ ὁποθ ἀπίημα θέ 8516 θδοδυβα οὔ ἐπ 
οο]ἃ ; δῃᾶ ἔδγί μον βουῖτῃ ἤδη ἴῃ 6 Βοχοϊδηΐδη8 ἀγα ἴῃ 6 
ϑδγιηδύδηβ ψὴ0ὺ ἄν 6}}] θεγοπα [Ἰτα Μαβροῖίβ, δῃὰ 
8150 ὑπ6 Βογίδῃ5 ἃ5 [ᾺΥ 85 ὕΠ6 Εδβίθγῃ δου 85. 

8. Νον Ργίμεαδβ οὗ Μαββ11α {6115 ἃ5 παῖ ΤΠυ]ο, 
ὑπ τιοϑὺ πουΐμεῦν οὗ ἴΠ6 Βυϊζαπηϊο 5]δπάβ, ἰ5 ἴδγ- 
τῃδϑὺ πουΐῃ, δηα {πὶ πού ὑΠ6 οἶγο]α οὗὁὨἨ ἴῃ ϑυυσηθυ 
ἱγορὶς 15 ὕΠ 6 58πλ6 85 πε δγοϊς οεἰγο]6.1 Βυΐ ἔγοτῃ ἴῃς 
ΟὔοΥ νυ ζουβ 1 Ἰθαγῃ πούηϊηρ᾽ οἡ {Π|6 ϑυ] οἴ--- ΠΟΙ ΠΥ 

οὐ Πδῦ ἔΠ6 ΓΘ οχ ϑἕβ ἃ οαῦίϑὶῃ ἰ8]δηα Ὀγ {ἢ 6 πᾶτηο οὗ ΤΉ ]6, 
ΠΟΥ ψΒοῦΠ6Ὶ ὕΠ6 που θη ΤΟ ρΊοἢ5 ἀγα ἱπ Δ 4016 ὉΡ 
ἴο ἴΠ6 ροϊηΐ ψῆδγα ὕμ6 βυυταοῦ ὑγορὶς Ὀδοοιηθβ ὑπ 6 

6 ὑεγτδδύγὶ ὕγο “Ῥ Αββυμίηρ ὑμαὺ Ῥγύμοδθ μ᾽ δοθᾶ ἴῃ 
Ἰαύθου αὖ 245 (848 αἰὰ Εταῦοβύμθοηθα δηὰ ϑύγαθο), ἢ6 ρ]δοϑὰ 
ΤὨυ]6 δὺ 66. 

441: 



Ο11ὅ 

5ΤΒΑΒΟ 

τροπικὸς ἀρκτικὸς γίνεται. νομίζω δὲ πολὺ εἶναι 
νοτιώτερον τούτου! τὸ τῆς οἰκουμένης πέρας τὸ 
προσάρκτιον' οἱ γὼρ νῦν ἱστοροῦντες περαιτέρω 
τῆς ᾿Ιέρνης οὐδὲν ἔχουσι λέγειν, ἣ πρὸς ἄρκτον 
πρόκειται τῆς Βρεττανικῆς πλησίον, ἀγρίων τε- 
λέως ἀνθρώπων καὶ κακῶς οἰκούντων διὰ γ ος, 
ὥστ᾽ ἐνταῦθα νομίζω τὸ πέρας εἶναι θετέον. 
τοῦ δὲ παραλλήλου τοῦ διὰ Βυζαντίου διὰ Μασ- 
σαλίας πως ἰόντος, ὥς φησιν ἡ Ἵππαρχος πιστεύ- 
σας Πυθέᾳ (φησὶ γὰρ ἐν Βυξαντίῳ τὸν αὐτὸν 
εἶναι λόγον τοῦ γνώμονος πρὸς τὴν σκιάν, ὃν 
εἶπεν ὁ Πυθέας ἐν ͵, Μασσαλίᾳ), τοῦ δὲ διὰ 
Βορυσθένους ἀπὸ τούτου διέχοντος περὶ τρισ- 
χιλίους καὶ ὀκτακοσίους, εἴη ἂν ἐκ τοῦ διαστή- 
ματος τοῦ ἀπὸ Μασσαλίας ἐπὶ τὴν Βρεττανικὴν 
ἐνταῦθά που πίπτων ὁ διὰ τοῦ Βορυσθένους κύ- 
κλος. πανταχοῦ ἀλλαχοῦ 2 δὲ παρακρουόμενος 
τοὺς ἀνθρώπους ὁ ὁ Πυθέας κἀνταῦθά που διέψευ- 
σται. τὸ μὲν γὰρ τὴν ἀπὸ Στηλῶν γραμμὴν ἐπὶ 
τοὺς περὶ τὸν Πορθμὸν καὶ ᾿Αθήνας καὶ Ῥόδον 
τόπους ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου κεῖσθαι 
ὡμολόγηται παρὰ πολλῶν" ὁμολογεῖται δὲ ὅ ὅτι καὶ 
διὰ μέσου πως τοῦ πελάγους ἐστὶν ἡ ἀπὸ Στηλῶν 
ἐπὶ τὸν Πορθμόν. οἵ τε πλέοντές φασι! τὸ 
μέγιστον δίαρμα ἀ ἀπὸ τῆς Κελτικῆς ἐ ἐπὶ τὴν Λιβύην 
εἶναι τὸ ἀπὸ τοῦ Γαλατικοῦ κόλπου σταδίων πεν- 
τακισχιλίων, τοῦτο δ᾽ εἶναι καὶ τὸ μέγιστον πλάτος 
τοῦ πελάγους, ὥστ᾽ εἴη ἂν τὸ ἀπὸ τῆς λεχθείσης 

1 τρύτου, Β. Νίοθθα, ἔοῦ τοῦτο; Α. ὕοροὶ δρρτονίῃηρ. 
5. ἀλλαχοῦ, Α. δοοῦ, ἴοῦ πολλαχοῦ. 
8 οἵ τε, Α. σαροῦ, ἔογ οἱ δέ, γϑρογύϊῃρ ὑμπδὺ οἵ τε ἰθ. 08 

γοδαϊηρ οὗ Α, Β, δὰ Ο. 
4 φασι, Μαάνίᾳ ἰμδοῦίθ, δον πλέοντες. 
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ἁγοῦϊς εἶγο]θ. Βαΐ ἰῃ ταῦ ορίπίοῃ ἴῃ πογύμεσῃ Ἰἐπὴῦ οὗ 
τε δ) ϊτεα νουῦ]α 15 τσ οὗ ἔδει μου ἴο ὕΠπ6 δουΐϊῃ {Π8Δῃ τ 
ψ ΘΓ ὕΠ6 βυχησηθὺ ἰγορίος θδοουηθ5 ὑΠ6 ἁγοῦϊο οἶτοϊθ. 
ΕῸΣ το τ βοἰθηῦῆς νυ  εγ5 τὰ ποὺ 4016 ἴο βρθαῖὶς. οὗ 
ΔΩΥ͂ ΘΟ ΥΥ που οὗ [οὐπς, ψνῃ]ο ἢ 1165 ἴο Π6 πουΐῃ 
οὗ Βυϊϊαίῃ ἀπά πϑὰρ ὑπεγοῖο, ἀπ 5 [6 Βοῖηδβ οὔ ἤθη 
ΨΠΟ γα οοιρ]εῦε βανᾶρθβ δηᾶ 684 ἃ γηΐβογα]α δχἰβὺ- 
Θη66 ὕδοδυβα οὗ ἴΠς6 ςο0]α ; «δῃᾶ ἱμογεΐογε, ἰῇ ΤΩ 
ορἰπίοῃ, ὕὑῃ6 πουίμευῃ ᾿ἰμηϊῦ οὗἨ οΟὐγ ἰῃ μα τεα ννου]ὰ 
8 ἴο Ὀ6 ρῥ]δοθα {πὸτὸ. Βαυΐ 1 ἴΠ6 ρᾶγδ}16] ὑῃπγουρῇ 
ΒγζΖδη ιυγ ρ85565 Δρργοχίτηδίεὶ Υ ὑπγοιρὴ Μδ5511|8, ἃ8 
ΗἸΡρδιοῆυβ 88 γ}8 οἡ ἴδε ἰεϑυϊπηοην οἵ Ργύμεδβ (ΗἹρ- 
ΡΆΓΟ 5 5805, πδιηθῖυ, ὑμαὺ ἴῃ ΒγΖαῃίζυτῃ ἴῃς γα] αὐϊοι 
οὔ τς ἱπάθχ ἴο ὑπε βῆδαον ἰβ [πΠ6 ϑᾶπηε 85 [δὶ ψ ῃῖο ἢ 
Ργύμεαβ ρᾶνα ἴον Μ8551114), ἀπα 1 ἴῃ ρᾶγ8}16] [πγοῦρ] 
Π6 τηουΐῃ οὗ {πῸὶ Βογγυβϑίμθηθβ 18 δρουῦ ἴγας {που- 
βδηα εἰσ Πυπαγεοα 5[δαϊα αἰδίαπῦ ἔγουη Παῦ ρΔγ8]]ε], 
ὉΠ 6η, ἰῃ νίαν οὗ πε ἀἰδίδηοο ἔγουα Μδ551114 ἴο Βιϊναϊη,} 
[Π6 οἶγοϊα ἄγαν ᾿πτουρἢ ὑΠπ6 τηουΐῃ οὗ ἴῃ 6 Βογγϑ- 
ὑπο ὴθ8 νου [Ἀ}] βοιθενῆοτα ἰῃ Βυϊίαϊθῃ. Βαυῖΐ 
Ῥγίμαδϑ, 0 τλἰ8] 6845 ρθορὶθ δνεσυνθοσα αΪ56, ἴ5, 1 
ὉΠΙῊἸΚ, ΠΟΙ ἴῃ ΘΥΓΟΥ Βετα ἴοο; ἴοῦ ἰδ ἢδ8 Ὀθθη 
δατηϊδῖεα ὈΥ Ἰδὴγ νυίζευβ ὑπαὺ 4}1 ἴΠ6 ᾿ΐπε ἀγᾶννῃ 
ἔγουα πε Ῥ1]αγ8 ἴο ἴῃ 6 γϑρίοῃβ οὗ ὕΠῃ6 ϑύγαϊν οἵ 5: οὐ]γ 

Ο8Πα οὗ Αἴῆρδηβ, δπα οἵ Ἐδοάθβ, [165 οἡ ἴῃ βϑῖὴθ 
ΡΔΓ8]16] ; δπα ἰΐ 15 δαυτηϊζζεα [Πδὺ ἴῃς ρατῦ οὗ ὑπαὖ 11π6 
ἔγομχ ἴῃς ΡΙ]1γ8 ἴο πὸ ϑὑγαὶϊδ τὰ 8 δρρτοχίτηδίεὶ Υ 
ῃπτουρἢ {Π6 τ ἱ461]6 οὗ ἴπῸ 5εὰ. Αμπα ἐγ οσ, 581] 0 85 
ΒΥ ᾿ῃδὺ [6 Ἰοηροϑδὺ ραϑϑᾶρα ἔγοιη (δἰ τοα ἴοὸ [ρ γα, 
ΠπϑιηοἾγν, {Ππαὺ ἔγοτα ἢ 6 Οα]αϊίς (ὐα]ξ, 15 ἔνε ὑπουδαπά 
βίδαϊα, δπὰ [Πδὺ ὑἢ]15 15 4150 [ες ρστεοαϊδϑδι ψὶ τ οὗἉ [6 
Μεαϊουγδῆθδη 868, δηα ἱἐπεογοΐογσο ἴῃς ἀϊδίδποθ ἴτΌτὴ 

1 Πηδὺ 15, 3,700 κἰαάϊα. 
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ἔρον » δ ᾿ι Ν [9 ’ αδί ὃ γραμμῆς ἐπὶ τὸν μυχὸν τοῦ κόλπου σταόδίων ὃισ- 
’ ’ 3 Ν ’ 

χίλιων πεντακοσίων, ἐπὶ δὲ Μασσαλίαν ἔλατ- 

τόνων: νοτιωτέρα γάρ ἐστιν ἡ Μασσαλία τοῦ 
ζω ΄ ’ Ν , 3 Ν ».,» ἀκ ὔ 3 μυχοῦ τοῦ κόλπου. τὸ δέ γε ἀπὸ τῆς Ῥοδίας ἐπὶ 

τὸ Βυζάντιόν ἐστι τετρακισχιλίων που καὶ ἐννακο- 
’ δί Ψ λ 5 ’ ὰἂ Ν ς ὃ ὰ σίων σταδίων, ὥστε πολὺ ἀρκτικώτερος ἂν εἴη ὁ δι 

Βυζαντίου τοῦ διὰ Μασσαλίας. τὸ δ᾽ ἐκεῖθεν ἐπὶ 
τὴν Βρεττανικὴν δύναται συμφωνεῖν τῷ ἀπὸ Βυξαν- 

δ »»5ἤ4 “" 9 Ἁ τ) 

τίου ἐπὶ Βορυσθένη: τὸ δ᾽ ἐκεῖθεν ἐπὶ τὴν Ιέρνην 
οὐκέτι ; γνώριμον, πόσον ἂν τις θείη, οὐδ᾽ εἰ περαι- 
τέρω ἔτι οἰκήσιμά ἐστιν, οὐδὲ δεῖ φροντίζειν τοῖς 
ἐπάνω λεχθεῖσι προσέχοντας. πρός τε γὰρ ἐπιστή- 
μην ἀρκεῖ τὸ λαβεῖν, ὅτι," καθάπερ ἐπὶ τῶν νοτίων 
μερῶν, ὑπὲρ Μερόης “μέχρι τρισχιλίων ὅλο ον 
προελθόντι τῆς οἰκησίμου τίθεσθαι πέρας ὃ προσ- 
ἢκεν (οὐχ ὡς ἂν τούτου ἀκριβεστάτου πέρατος 
ὄντος, ἀλλ᾽ ἐγγύς γε τἀκριβοῦς), οὕτω κἀκεῖ τοὺς 
ὑπὲρ τῆς Βρεττανικῆς οὐ πλείους τούτων θετέον ἢ 
μικρῷ πλείους, οἷον τετρακισχιλίους. πρός τε τὰς 
ἡγεμονικὰς χρείας οὐδὲν ἂν εἴη πλεονέκτημα τὰς 
τοιαύτας γνωρίξειν χώρας καὶ τοὺς ἐνοικοῦντας, 
καὶ μάλιστα εἰ νήσους οἰκοῖεν τοιαύτας, αἱ μήτε 
λυπεῖν μήτ᾽ ὠφελεῖν ἡμᾶς δύνανται μηδὲν διὰ τὸ 
ἀνεπίπλεκτον. καὶ γὰρ τὴν Βρεττανικὴν ἔχειν 
δυνάμενοι Ῥωμαῖοι κατεφρόνησαν, ὁρῶντες ὅτι 
οὔτε φόβος ἐξ αὐτῶν οὐδὲ εἷς ἐστιν (οὐ" γὰρ 

1 προσέχοντας, ΟὐΥΔ[Β σομ θοῦ ΓΘ68 ; Θα ΟΕ [οΠ]οσίηρ. 
35. Οτοβίκιγα ὑγϑῆβροβοβ ὅτι ἔγοτῃ ἃ ροβίὑΐοῃ Ὀδἔοσθ ὑπέρ ἴο ἃ 

Ροβίὑϊοι Ὀοΐογθ καθάπερ. 
8 πέρας, ΟὐΥΔΙα ἰηδογίδ ; οαἀϊύογβ ζο] ον ηΩ. 
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ΟΘΕΟΟΆΚΆΑΡΗΐΥ, 2. κ5. ὃ 

1Π6 11π6 ἴῃ αιοϑύίου ἴο ἰῃ6 Ποδα οὗ [6 συ] ψου]Ἱα 
θὲ ὕνο ὑπουβᾶπα ἔνε Ὠυπαγεα 5ἰδαϊα πα 1685 ὑπ} 
ὑπμαὺ ἴο Μδ55111ἃ; ἔοσῦ. Μαββ)]ὰ 15 ἔδυ μου βδουΐῃ ἴΠδη 
ἴῃς Ὠεδα οὗ {πΠ6Ὸ ρυῖϊέ. Βαὶ {πε αἸδίδηος ἔγοιη ΒΠοαδς 
ἴο Βγζαηίίζατη 15 ἃρουΐ ἔουγν ὑπουβαπα εἶπε Ὠυπαγεα 
βίδαϊα, δηᾶ ὑπεγεΐογε ὑΠ6 ρᾶγ}161 ὑπγουρὶ ΒυζΖδη μη 
ψου]α ΡῈ τηὰοῇ ἔαγίμεν πουΐμ ὑμδη ὑπᾶὺ ἱῃγουρἢ 
Μα551114Δ. Αμα {πὸ ἀϊδίδπος ἔγοτη Μ44551114 ἴο Βυ δίῃ 
ΤΏΔΥ ῬΟΒΒΙΟΙΥ ΘΟΥΓΕΒΡΟΠα ἴο ὑπαὶ ἔγοτη Βγζαηΐίυγη ἴο 
{π6 τρουτἢ οὗ ἴῃς Βογγϑίμθηθδ ; Ραΐ Π6 αἰδίδηος [δὲ 
βου] θὲ 58εῖ ἄονῃ ἴον ἴῃς βἰγεΐοῃ ἔγοσα Βυίζαϊῃ ἴο 
[δ 6 18 ΠΟ ἸΟΏΡΘΣ ἃ Κπόν αὐΔῊ ΤΥ, ΠΟΥ ἰ8 1 ΚΠΟν 
γ βεῖμ ον ὕποῦα ἃγ6 50}}} ἱπῃδρι Δ Ὁ]6 ταρίοηβ ἔδυυ 6 
ΟΠ, ΠΟΙ ΠΕΘα ψχ ΘΟῃ ΟΣ ἢ ΟΌΓΒΕΪν 65 δρουῦΐ ἴῃς απο βι 0 
ἴξ νψε ρῖνε μεεα ἴο ψῇηδὺ μᾶ8 θδθη βαϊά ἀῦονεὲ. ΕὟῸΥ, 
580 ΤᾺΓ δἃ5 ϑοίδμοθ 86 Θοῃοοιῃεα, ἰδ ἰ5 βυϊοϊοεηΐ ἴο 
ἀϑϑθαγης [ῃαΐ, Ἰυδὺ ἃ5 ἴῦ νγὰβ Ἀρργορτγίαϊθ ἴῃ ὕπ6 οδβῈ 
οὗ ἴῃς βουῦμετη τερίοηβ ἴο ἢχ ἃ ᾿ἰπϊδ οὗ πε Βα ιῦ- 
840]6 ψοῦα ΟΥ̓ ρῥτοοεεάϊησ ἴχγεθ ὑπουιβαπα βἰβδαία 
βου ΐῃ οὗ Μετοῦ (μοῦ ἱπάβεα δ8 ὑπουρῇ {μὶ8 ψεγα 
ἃ ΨΘΙῪ δοουγαῦς Ἰἰτηϊδ, ὰὺ ἃ5 ομς ὑπαὶ δ ᾿βαβὺ δρ- 
ῬΥΓΟΧίγηαῦαϑ ΔΟΟΌΓΔΟΥ), 50 ἴῃ {815 σᾶ86 ἴοο ψχὲ τηυϑδὺ 
Ττεοϊκοῦ ποῦ τροσα {Πδῃ ἴῃγεα ἐπουβαπᾶ 5ἰδάῖα πουῦῃ οὗ 
Βυιϊαϊπ, ΟΥ ΟὨΪΥ ἃ [1{0}|6 πιοσα, 880, ἴοι ἰπουβαπά 
βίδαϊα. Απα ἴον ρονευῃηηθηΐαὶ ρυτροβαβ ποσὰ νου] 
6 ἢοὸ δάναηϊαρα ἴῃ Κηονίηρ 506 ἢ} ΘΟ Υ168 δπα ΠΟΙ 
ἱππαιϊαηΐθ, ἃπα ρδγυ συ] υγ 1 ἴῃ6 Ρθορὶς ᾿ἰνα ἱπ 
ἰ8]8π48 ψο ἢ ἀγα οὗ βϑο ἢ}. ἃ παίυσα ὑμαῦ ὑπ ν οδπ 
ΠΟΙΟΥ͂ 1] ΓΘ ΠΟΥ ΕΠ ΘΗ ἃ5 ἰπ ΔΠΥ ΨΦΥ ᾿δοδῦβα οὗ 
Ὁπεῖν ἰβοϊδιίοη. ΕῸΥ δἰ μουσ ὑμ 6 οου]ά πᾶν μοὶ 
ὄνθη Βυι δίῃ, [ῃ6 Πογηδηβ βοουηθα ἴο 40 50, Ὀδοδιδ6 
ὙΠ6Ὺ 8ανν ὑμᾶὺ ὑΠ6 γα νγὰβ ποιῃϊηρ ὖ 411 ἴο ἔδδι ἔγτοόυω 

᾿ ἴδε Βεϊϊαϊῃβ (ἔου {Π6Ὺ ἅγα ποῖ βίσζοπρ' ΘΠΟΌΡὮ ἴο ΟΥΌΒ8 
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Ο116 ἰσχύουσι τοσοῦτον, ὥστ᾽ ἐπιδιαβαίνειν ἡμῖν), οὔτ᾽ 
ὠφέλεια τοσαύτη τις, εἰ κατάσχοιεν. πλέον γὰρ 
δὴ ἐκ τῶν τελῶν δοκεῖ προσφέρεσθαι νῦν, ἢ ὁ 
φόρος δύναιτ᾽ ἂν 5 συντελεῖν, ἀφαιρουμένης τῆς 
εἰς τὸ στρατιωτικὸν δαπάνης τὸ φρουρῆσον καὶ 
φορολογῆσον τὴν νῆσον" πολὺ δ᾽ ἂν ἔτι γένοιτο ὃ τὸ 
ἄχρηστον ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν περὶ ταύτην νήσων. 

9, Εἰ δὲ προστεθείη τῷ ἀπὸ τῆς Ῥοδίας μέχρι 
Βορυσθένους διαστήματι τὸ ἀπὸ Βορυσθένους ἐπὶ 
τὰς ἄρκτους τῶν τετρακισχιλίων σταδίων διά- 
στημα, γίνεται τὸ πᾶν μύριοι δισχίλιοι ἑπτακό- 
σιοι στάδιοι, τὸ δ᾽ ἀπὸ τῆς Ῥοδίας ἐπὶ τὸ νότιον 
πέρας ἐστὶ τῆς οἰκουμένης μύριοι ἑξακισχίλιοι 
ἑξακόσιοι, ὥστε τὸ σύμπαν πλάτος τῆς οἰκου- 
μένης εἴη ἂν ἔλαττον τῶν τρισμυρίων ἀπὸ νότου 
πρὸς ἄρκτον. τὸ δέ γε μῆκος περὶ ἑπτὰ μυριάδας 
λέγεται, τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἀπὸ δύσεως ἐπὶ τὰς ἀνα- 
τολὰς τὸ ἀπὸ τῶν ἄκρων τῆς Ἰβηρίας ἐπὶ τὰ ἄκρα 
τῆς ᾿Ινδικῆς, τὸ μὲν ὁδοῖς, τὸ δὲ ταῖς ναυτιλίαις 
ἀναμεμετρημένον. ὅτι δ᾽ ἐντὸς τοῦ λεχθέντος τε- 
τραπλεύρου τὸ μῆκός ἐστι τοῦτο, ἐκ τοῦ λόγου τῶν 
παραλλήλων πρὸς τὸν ἰσημερινὸν δῆλον, ὥστε 
πλέον ἢ διπλάσιόν ἐστι τοῦ πλάτους τὸ μῆκος. 
λέγεται δὲ καὶ χλαμυδοειδές πως τὸ σχῆμα" 
πολλὴ γὰρ συναγωγὴ τοῦ πλάτους πρὸς τοῖς 
ἄκροις εὑρίσκεται, καὶ μάλιστα τοῖς ἑσπερίοις, τὰ 
καθ᾽ ἕκαστα ἐπιόντων ἡμῶν. 

10. Νυνὶ μὲν οὖν ἐπιγεγράφαμεν ἐπὶ σφαιρικῆς 
1 δή, Α. ὕδοοῦ, ἔονῦ ἄν. 
2 δύναιτ᾽ ἄν, Οοδθού, ἔος δύναται. 
8 ἔτι γένοιτο, ΟΟΓΑΪΒ, ἴοσ ἐπιγένοιτο. 
4 γῶν, ΚΥΒΔΙΏΘΥ Βυβραοίθ, δἰδοσ παραλλήλων; Μοίΐηρϊκο 

ἀο]οῦθβ. 
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ΟΕΟΟΒΆΒΑΡΗΥ, 2. κ. 8--το 

ΟΥ̓́ 8Π64 αἴΐδοκ 08), πα {πᾶ πῸ σΟΥΓΘΒΡΟΠαΪηρ' 
δαναηῃΐαρε ννγὰβ ἴο Ὀ6 ρσαϊπεα Ὀγ ἰακίπρ' δῃα Ποϊαϊηρ 
πεῖν οουμπῖγγ. Εν ᾿ς βϑεδϑῖῃὴβ ὑπαὺ δ ργεβδθηῦ τ ΟΥῈ 
γανΘηπ6 5 ἀογῖνεα ἔγουα ἴῃς ἀαὺν οἡ {Π|6}Γ σοι θσοθ. 
πὴ 6 ὑγίραϊε σου] της ἰη, ἢ νὰ ἀεάποϊ τῃς 
Ἔχρθηβα ἱηνοϊνθα ἴῃ ὑπ 6 τηδἰπΐθεπδπος οὗ δὴ δύΙΩΥ 
ἴον [Π6 ρυτροβα οὗ ρσιάγαϊηρ {Π6 15]. πα δηα οοἸ]οϊηρ 
ὑ8ε ὑτῖρυϊε ; ἀηα {Π6 ἀπργοβίδθ]!]ε 655 οὗ δὴ οοουραᾶ- 
ἴοη νου] )Ὲ 5011} σγεαῖεσ ἰπ [ῃ6 οδβα οὗ ἴῃς οὔδδὺ 
1514 πα 5 ἀρουὺ Βυῖϊδϊη. 

9. Νον ἰἔ ἴο ἴῃς ἀϊδίαπος ἔγτοηῃ Βηοάες ἴο {116 
ὭρΟΤΗ οὗ ἴῃς Βογγβίμεπεβ ψὰ δα ἴῃς ἀϊδβίαπος οὗ 
ΟἿ ὑπουβδηα βἰδαϊα ἤτουὰ ὑπ 6 τηουτῃ οὗ ὑπῸ Βονγϑ8- 
ὉΠ 6 65 ἴο ἴΠ6 πουΐμειῃ τερίοῃβ, [Π 6 5υτα ὑοΐΆ] διλουη 5 
ἴο ὕψνεϊνα ὑπουβδηα ϑανθὴ Ὠυπαγεα οἰδαϊα, αὶ ἴῃ 6 
αἰδίδμος ἔγοτη ἈΠοάδθβ ἴο ἴῃς βουΐπογῃ Ἰἰταϊν οὗ ἴΠς 
ἱπηδοῖϊϊοα ψοῦα 15 βἰχύθβεῃ ὑπουβαπα βῖὶχ δυπάγεα 
βἰδαϊα, δῃᾷ ἱὑμογεΐοσα ὑπ τοῖα] Ὀγοδαάςῃ οὐ τῆς ἰπ- 
Βαριϊεα νοῦ] ψουἹα ΡῈ 1655 ὑπδὴ {πὶ τΥ ὑπουβᾶπα 
βίδαϊα ἔγοση βουΐῃ ἴο πουῖῃῃ. [{5 Ἰεηρῦ],, Πον νου, ἰδ 
εϑυϊπιαϊθα δὲ δ᾽οουδ βανθηΐζΥυ ὑπουβδηα 5ἰδαϊα; δηὰ 
115 15, ἴτο πὶ ννεϑὺ ἴο δαϑὺ, ἴῃς ἀἰβίδποθ ἔγτομι {116 ἂρ 8 
οὗ Πρετῖα ἴο Π6 οἂρ658 οὗ [πᾶϊᾶ, πλθδβϑαγεα ραΥ ΠΥ ὈΥῪ 
Ἰδηα Ἰουσπαυβ δα ραυῦγ ὈΥ 8ε8 νογᾶρεβ. Δμπά {παῖ 
1815 Ἰδοῦ [8115 ψ τη πὸ χυδαγ!]δῦθγαὶ τηθηὐοποά 
ἃῦονξ 15 οἰδὰγ ἔγουα ἔ})6 γαϊαύϊοῃ οὗ {πΠ6Ὸ ρᾶγ8}16158 ἴο ὑπ 8 
δαυδίογ ; ἤδποα ἴῃς Ἰδεηρτῃ οὗ [Π6 ἱπηῃδιῖεα νου] 15 
ἸΟὙ6 ὕμδη ἀου]6 115 Ῥγεδαῖη. [05 5Π8ρ6 15 ἀεβου θα 
ἃ5 δρουῦΐ πκ6 ὑπμπαῖ οὗ ἃ σῃ]δηηγβ ; ἴου ἤθη νὰ νἱβὶ} 
ἴΠ6 βϑνϑῖδὶ τερίοηβ οὗ [6 ἱπηδ) θα ψουῦ]ά, νγα ἀ15- 
ΠΟΥΘΥ ἃ ΘΟΠΒΙ6ΥΆ}}]6 σοηϊγδοιϊοη ἰῃ ἰΐ8 ψια τ δ 
ἰῖϊ8 δχύγειτθθ, πα ρδυυου]αυνγ δ 1185 ψαβϑίθτῃ 
εχ ὑγευη 168. 

10. Ὑὲε Βᾶνα πον ἰγδοθά οἢ ἃ ΞΡ δυο] βυγίδος {Π6 

441 



Ο117 

Ξ5ΤΒΑΒΟ 

ἐπιφανείας τὸ χωρίον ἐν ᾧ φαμεν ἱδρῦσθαι τὴν 
οἰκουμένην: καὶ δεῖ τὸν ἐγγυτάτω διὰ τῶν χειρο- 
κμήτων σχημάτων" μιμούμενον τὴν ἀλήθειαν ποιή- 
σαντα σφαῖραν τὴν γῆν, καθάπερ τὴν Κρατήτειον, 
ἐπὶ ταύτης ἀπολαβόντα τὸ τετράπλευρον, ἐντὸς 
τούτου τιθέναι τὸν πίνακα τῆς γεωγραφίας. ἀλλ᾽ 
ἐπειδὴ μεγάλης δεῖ σφαίρας, ὥστε πολλοστημό- 
ριον αὐτῆς ὑπάρχον τὸ λεχθὲν τμῆμα ἱκανὸν 
γενέσθαι δέξασθαι σαφῶς τὰ προσήκοντα μέρη 
τῆς οἰκουμένης, καὶ τὴν οἰκείαν παρασχεῖν ὄψιν 
τοῖς ἐπιβλέπουσι, τῷ μὲν δυναμένῳ κατασκευάσα- 
σθαι τηλικαύτην οὕτω ποιεῖν βέλτιον: ἔστω δὲ 
μὴ μείω δέκα ποδῶν ἔχουσα τὴν διάμετρον" τῷ δὲ 
μὴ δυναμένῳ τηλικαύτην ἢ μὴ πολλῷ ταύτης 
ἐνδεεστέραν ἐν ἐπιπέδῳ καταγραπτέον πίνακι 
τοὐλάχιστον ἑπτὰ ποδῶν. διοίσει γὰρ μικρόν, ἐὰν 
ἀντὶ τῶν κύκλων, τῶν τε παραλλήλων καὶ τῶν 
μεσημβρινῶν, οἷς τά τε κλίματα καὶ τοὺς ἀνέμους 
διασαφοῦμεν καὶ τὰς ἄλλας διαφορὰς καὶ τὰς 
σε: τῶν τῆς γῆς μερῶν πρὸς ἄλληλά τε καὶ 
τὰ οὐράνια, εὐθείας γράφωμεν, τῶν μὲν παραλλή- 
λων παραλλήλους, τῶν δὲ ὀρθῶν πρὸς ἐκείνους 
ὀρθάς, τῆς διανοίας ῥᾳδίως μεταφέρειν δυναμένης 
τὸ ὑπὸ τῆς ὄψεως ἐν ἐπιπέδῳ θεωρούμενον ἐπι- 
φανείᾳ σχῆμα καὶ μέγεθος ἐπὶ τὴν περιφερῆ τε 
καὶ σφαιρικήν. ἀνάλογον δὲ καὶ περὶ τῶν λοξῶν 
κύκλων καὶ εὐθειῶν φαμεν. εἰ δ᾽ οἱ μεσημβρινοὶ 
οἱ παρ᾽ ἑκάστοις διὰ τοῦ πόλου γραφόμενοι πάντες 
συννεύουσιν ἐν τῇ σφαίρᾳ πρὸς ἕν σημεῖον, ἀλλ᾽ 

Ἰ σχημάτων, Οὐοταῖθ, ἔοῦ οἰκημάτων ; Οτγοβίτυχῆ, Μοΐποῖϊκο, 
ἸΤατγάΐϊθα, ξο]ονίηρ ; Ο. ΜΆ]]οΥ ἀρργονίηῷ. 
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ΟΘΟΕΟΘΟΒΑΡΗΥ, 2. 5. το 

ΓΘ ἰπ νν ὨΙοἢ να 580 [Π6 παρ  εα νου] 15 δἰζυααῖοα 1; 
84 ἴΠ6 τηδὴ ννο νψνου]ᾶ τηοϑὺ οἰοβαὶν ἀρργοχίτηδία 
ἴῃς ὑγα τ ὈΥ οοπδίγυοϊεα ἤραγεβ τυδῦ πδθα 8 τδκα 
ἴον ὑπ6 δαγίϊ ἃ ρίορε {πκὸ ᾿πδὲ οὗ Ογαῦΐεβ, δῃα Ἰδὺ οἱ" 
οη 1 {Π6 αυδατ]αΐογαὶ, ἀπμα ψἱἶη ἴῃ 6 αυδατ]αίεγαὶ 
Ρυὺ ἄονῃ [ἢ τλᾶρ οὗ ὑπε6 ᾿πῃ8) 66 ψοῦ]α. Βαΐ 5'πος 
ἴΠ6 γα 18 πεαα οὗ ἃ ἰαῦρε ρίορε, 80 ὑπδὺ ὑπ βεοϊίοῃ ἴῃ 
αυσϑυίϊοη (θεΐηρ᾽ ἃ 5Π18}} ἐγδοϊίοῃ οὗ {ῃπ ρ]0}06) τηδὺ θὲ 
Ιαῦρεὲ ἐπουρὴ ἴο τεοεῖνε αἰ βυθοῦ πῸὶ ἀρρτγορτγίαΐα 
Ραγίβ οὗ πε ἱπμαθιεα νου] δηα ἴο ρῥγεβθηῦ {6 
ῬΓΟΡΟΙ ρρϑᾶγσδῃηςε ἴο οὔβδυνϑυβ, Ὁ 15 βεΐδεσ ἴον λίγη 
ἴο οοῃϑίγιοῦ ἃ ρ'ο) 6 οὗ δάεαυδῖε 5ϊΖβ, ἢ ἢ οδὴ 40 80; 
Δα Ἰοὺ ἰδ Ὀ6 πο 1655 ἴδῃ ἴδῃ ἔδεῦ ἴῃ αἰδηηεῖθυ. Βαϊ 
1116 οδῃποῦ οοπδίγαοϊ ἃ ρΊουα οὗ δάξαιαῖα 5ῖζε οὐ ποῖ 
τ 1Οἢ ΒΙΏ 8116 0, ἢ6 βῃου]α βκοῖοῃ 8. ΤΩΡ οἢ ἃ ρἷδῃθ 
ϑυχίαοα οὗ δ ἰθδϑὺ βενεὴ ἔδει.323 ΕΣ τὖ Ψ1]] γπᾶκα 
ΟὨΪΥ ἃ 5]]1|σῖ αἰβδγοποα ἢ ννε ἄγὰνν βὑγαίρηῦ 11π65 ἴο 
γοργοδοηῦ ὑῃε οἶτγοὶεβ, ὑπᾶῦ 15, Π6 ρᾶγ8}16]8 δῃὰ 
το αἴδη8, ὈῪ τηθδὴ5 οὗ ψῇῃϊο ψνε οἰ ΘΑ ἱπάαϊοαῖθδ 
1}: 6 “΄“ οἰ πηδΐα,᾽᾿ {ῃ6 νὶηαβ δηά {Π|| οὐμον αἰ δγθησοβ, 
δα 4150 ἴπε ροβιυϊοηβ οὗ ἴἢε ραγῖβ οὔ {Π6 βαυ ἢ νυ ἢ 
γεΐειεηοα θούῃ ἴο εδοῖ οἵἴπεν δπᾶ ἴο ὑπῸ ἢδανθηὶν 
μοάί69---ἀγαννίηρ ρᾶγ8116] 11π65 ἔοσ [6 ρδγ8116]8 δηά 
ΡΟΥΡΘΠαἸουϊαῦ 11π65 ἴου {πε αἶτο]68. ρερα Πα ου]αν ἴο 
16 ράγΆ116]5, ἕο υ ΟὟσ ἱπηαρι δῦ Ομ ΘΑΒΙΪν ὑγδη βου 
ἴο ἴπ6 ρ]οθι δῦ δηα 5ρ} ογῖοαὶ βυγίαος [6 ἤραγα ΟΥ̓ 
τηδρηίϊιαε 5θθη ΟΥ̓ {Π16 εξ οἱ ἃ ρ]δπε βυῦδοθ. Απάᾶ 
[Π6 βδη6 ἃρΡρ]165 4180, νὰ 88ν, ἴο [6 οθ]ίαιας οἶγο 168 
84 {πεῖ ΘΟΥΓβρομπαϊηρ βἰγαῖσηῦ 1ἰπ65. ΑἸΠΟΌΡἢ 
[Π6 βθνεῦὰὶ τηθϊαϊδη ἀγάννῃ ΤΠ γουρ] {Π6 ῥοΐὶς 8]] 
σοηνοῦθα οἡ {πς 8ρ|16τὰ ἰονναγαὰ ομδα ροϊηΐ, γεῦ Οἡ ΟἿΓ 

1. Τη αὐ 18, ὕη9 αὐδαν]δῦθγὶ. 
2. Τὴ Ἰδηρῦῃ ρρδύθηῦν ; ὑμὰθ ὉΠ 6 Β68]16 ψου]ὰ δ8υ]ὺ 70,000 

βϑίδαϊα, ὕἢθ Ἰδησύῃ οὗ {π6 ᾿ἱπῃδοϊοα ψου]ὰ, 
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ἐν τῷ ἐπιπέδῳ γε οὐ διοίσει πίνακι τὰς εὐθείας 
μικρὰ ῖ συννευούσας ποιεῖν μόνον τὰς μεσημβρι- 
νάς. οὐδὲ γὰρ πολλαχοῦ τοῦτ᾽ ἀναγκαῖον, οὐδ᾽ 
ἐκφανής ἐστιν ὥσπερ ἡ περιφέρεια οὕτω καὶ ἡ 
σύννευσις, μεταφερομένων τῶν γραμμῶν εἰς τὸν 
πίνακα τὸν ἐπίπεδον καὶ γραφομένων εὐθειῶν. 

11. Καὶ δὴ καὶ τὸν ἑξῆς λόγον ὡς ἐν ἐπιπέδῳ 
πίνακι τῆς γραφῆς γινομένης ἐκθήσομεν. ἐροῦμεν 
δὴ ἣν" μὲν ἐπελθόντες αὐτοὶ τῆς γῆς καὶ θαλάτ- 
της, περὶ ἧς δὲ πιστεύσαντες τοῖς εἰποῦσιν ἢ 
γράψασιν. ἐπήλθομεν δὲ ἐπὶ δύσιν μὲν ἀπὸ τῆς 
᾿Αρμενίας μέχρι τῶν κατὰ Σαρδόνα τόπων τῆς 
Τυρρηνίας, ἐπὶ μεσημβρίαν δὲ ἀπὸ τοῦ Εὐξείνου 
μέχρι τῶν τῆς Αἰθιοπίας ὅρων: οὐδὲ τῶν ἄλλων 
δὲ οὐδὲ εἷς ἂν εὑρεθείη τῶν γεωγραφησάντων πολύ 
τε ἡμῶν μᾶλλον ἐπεληλυθὼς τῶν λεχθέντων δια- 
στημάτων, ἀλλ᾽ οἱ πλεονάσαντες περὶ τὰ δυσμικὰ 
μέρη τῶν πρὸς ταῖς ἀνατολαῖς οὐ τοσοῦτον ἥψαν- 
το, οἱ δὲ περὶ τἀναντία τῶν ἑσπερίων ὑστέρησαν" 
ὁμοίως δ᾽ ἔχει καὶ περὶ τῶν πρὸς νότον καὶ τὰς 
ἄρκτους. τὸ μέντοι- πλέον κἀκεῖνοι καὶ ἡμεῖς ἀκοῇ 
παραλαβόντες συντίθεμεν καὶ τὸ σχῆμα καὶ τὸ 
μέγεθος καὶ τὴν ἄλλην φύσιν, ὁποία καὶ ὁπόση, τὸν 
αὐτὸν τρόπον ὅνπερ ἡ διάνοια ἐκ τῶν αἰσθητῶν συν- 
τίθησι" τὰ νοητά' σχῆμα γὰρ καὶ χρόαν καὶ μέγεθος 
μήλου καὶ ὀδμὴν καὶ ἁφὴν καὶ χυμὸν ἀπαγγέλ- 
λουσιν αἱ αἰσθήσεις, ἐκ δὲ τούτων συντίθησιν ἡ 
διάνοια τὴν τοῦ μήλου νόησιν’ καὶ αὐτῶν δὲ τῶν 

1 μικρά, Μεανὶρ, ἴον μικράς. 
2. ἥν, ΟΔΡΡ68, ἴογ τήν. 
8 χε, τδιηθι βυβρθοῦβ, Ὀϑίοσε σχῆμα; Μοίποϊίκθ ἀδ᾽ϑίββ. 
4 συντίθησι, ΟΔΒΔΆΌΟΙ, ἔον τίθησι ; ΘαἰζοΓΒ ζΟ]] ον Ἰῦ. 
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Ὀἰδηδ-ϑυγίαος οματὺ 1 ψν}}] ποὺ θὲ ἃ τηδίϊευ οὐ ἰπ)- 
Ρογΐδῃσα τ ΓΟ ΪῪ ἴο τηᾶῖκα {Π6 βἰγαὶ σ᾽ ῦ του! δη 11Π 65 
σοΏνο σα 50 υ}γ]1; ἴον ὑΠλόγα 18 ΠΟ ΠΕοΘβϑ υν Ὸὸγ ὑἢϊ5 
ἴῃ ΙΏΔΗΥ οδ568, ΠΟΥ ΔΓ6 6 σοηνουρίηρ 5 χαῖρ 1165, 
ψ δὴ {π6 11π65 οὗ ἴῃ6 βρῆδγε ἂῦὰ ὑγδηϑέεσσεα ἴο {Π6 
ΡΙδηθ ομαγῦ δῃηα ἄγανγῃ ἃ5 βγαίρῃῦδ 1π65, 88 δδϑ] Υ 
ἈΠ Δεγβθίοοα 85 ἃ16 ὕΠ6 ουγνεα 11π68 οἢ ἴΠ6 Βρῇεσζα. 

11. Απᾶ 80 ἴῃ ψμαῦ 1 ἢδνα ἴο βϑὰΥ Βευθδέξεσ [5}4]]} ἧ- 
ΔΘΒΌΤΩΘ ἰῃαὺ Οὐν ἀγανησ ἢδ5 Ὀδθὴ τηδαθ οἢ ἃ ρ]δῆὴδ 
ἐδατέ. Νον [51)8}1 [6}} ψνμαὶ ρΡαγῦ οὗ ἴῃς Ἰδπα δπμὰ βεὰ 
Ιῃᾶνα τ 861} νἱϑιϊεα δηᾶ οοποδγηΐηρ ψηδὺ ραν 1 
ἢᾶνε ἰτυβιεα ἴο δοοοιηὺβ σίνθη ὈΥ οὐμεῦβ ὈΥ ψοσα οὗ 
του ΟΥ ἰῃ ντϊθίηρσ. [πᾶν ὑγᾶνε]θα ννεϑῦναγα 
ἔγοτῃη Ασγιηθηΐδ ἃ8 ἴᾺΥ 88 ἴπθ6 τερίοηβ οὗ Τυσσβϑηΐα 3 
ΟΡΡοβίΐθ ϑδγαϊπῖα, δπα βουϊηννασα ἴγουα ἴμ6 Ευχίηῃς, 
ϑεᾶ ἃ5 ἴα ἃ5 [6 ἔγοηίθιβ οὗ ΕἰΒορία. Απᾶ γοὺ 

Ὶ 

β 
᾿ 

᾿ 
σου] ποὺ πα δποῦμου ρϑύβοι διηοηρ ὑΠ6 τὶ τεῦβ Οἢ. 
ΒΘΟΟΡΤΆΡὮΩΥ ΨΠη0 [85 γᾶν] θα ον ὺ το ἢ τροσὰ οὗὨ ἴῃ ᾿ 
αἰδβίδποσβ 58 τηθηὐϊομθα ἴμδη 1 ; ἱπαθοά, ἵποθα 80 
ἤὮανα ὑγανε θα τόσα ὑπδῃ 1 ἴῃ ἴμῈ ψαβίθσῃ σα ρίοῃ 8 
ἢάνα ποῦ οονεγεά 88 τηυοἢ ρσγουπα ἱπ ἴΠπ6 δϑϑβί, δπᾶ 
ὕποβα ψο ἤᾶνο ὑγτὰν 6 ]]6α τηοσα ἴῃ ὑπ 6 δαβύθγῃ οοιηὐγ 68 
816 ὈΘἢἰπᾶ τὴθ ἴῃ π6 ψοβϑίθσῃ ; δπα ἴπ6 βϑηθ ἢο] 5 
ἴσας ἴῃ τεραγα ἴο ἐῃ6 γαρίοῃβ ἴοναγαβ [ῃς6 βουΐῃ δῃηὰ 
ποτ. Ἡονανεσ, ἴἢ6 ρσγδϑαῖεν ρα οὗἨ ΟΌΥ τηδίοσίαὶ 
βοΐ ὑΠῸΥ δπα 1 γεοεῖνε ὈΓν ΠΕΔΥΒΑΥ δπα ἴἤθη ΌσΤ, 
ΟἿ 4685 οὗ βῆδρε πα 5ἰζΖε πα α͵5ο οὔμευ Ἵμδγδοῖθ- 
ἰδ 1ς5, αυδ]ϊαϊλνε δα αυδηϊ Αναθ, ῥγθοίβεὶΥ 85 {ῃς6 
ταϊηα ἔοστηβ 18 146 85 ἔγοτη 56 86 ἱπῃρ 5510 }5---- Ὁ ΟΥ̓ 
56 8565 Γαρογῦ [Π6 5ῆ8 06, ΘΟ]ΟΌΓ, 8Πα 51Ζ6 οὗ δῃ Δρρ]6ε, 
ΔΙΑ 480 ἰζ5 5116]], δε, δηα βδνοιγ; δπα ἔγοσω 411 {118 
πὸ γαϊπα ἔοστῃβ ἴῃ 6 οοποορί οὗ ΔΡ0]6. 80, ἴοο, ἀνε ἢ 

1 Τὺ 18, ἰπ νίουν οὗ ὑ}ὸ δοῦ ὑμαῦ πὸ αὐϊθυηρῦ 18 τηδᾶθ ἴο 
ἰπαϊ]οαῦα ουγναύσχαο. 2. Τ ΒΟΔΏΥ. 
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μεγάλων σχημάτων τὰ μέρη μὲν αἴσθησις ὁρᾷ, τὸ 

δ᾽ ὅλον ἐκ τῶν ὁραθέντων ἡ διάνοια συντίθησιν. 
. Ἁ Ἁ ε ζω Ν ΄ 3 οὕτω δὲ καὶ οἱ φιλομαθεῖς ἄνδρες, ὥσπερ αἰσθη- 

τηρίοις πιστεύσαντες τοῖς ἰδοῦσιν καὶ πλανηθεῖσιν 
Ν , 3 2 ΓΝ ΟῚ Ὁ οὗς ἔτυχε τόπους, ἄλλοις κατ᾽ ἄλλα μέρη τῆς γῆς, 

συντιθέασιν εἰς ἕν διώγραμμα τὴν τῆς ὅλης οἰκου- 

μένης ὄψιν. ἐπεὶ καὶ οἱ στρατηγοὶ πάντα μὲν 
αὐτοὶ πράττουσιν, οὐ πανταχοῦ δὲ πάρεισιν, ἀλλὰ 

“ 53. 4 ή ’ὔ 

πλεῖστα κατορθοῦσι δι᾽ ἑτέρων, ἀγγέλοις πιστεύον- 

τες καὶ πρὸς τὴν ἀκοὴν διαπέμποντες οἰκείως τὰ 

προστάγματα. ὁ δ᾽ ἀξιῶν μόνους εἰδέναι τοὺς 
ἰδόντας ἀναιρεῖ τὸ τῆς ἀκοῆς κριτήριον, ἥτις πρὸς 
3 , 4 Ἂ Ἁ ’ 3 ’ὔ ἐπιστήμην ὀφθαλμοῦ πολὺ κρείττων ἐστί. 

12. Μάλιστα δ᾽ οἱ νῦν ἄμεινον ἔχοιεν ἄν τι 
7 Α ἴω Ἁ Ἁ λέγειν περὶ τῶν κατὰ Βρεττανοὺς καὶ Τερμανοὺς 

λ΄ Ἁ Ν ’ ᾿ Ἁ Ν᾽ Ἁ 
καὶ τοὺς περὶ τὸν Ἴστρον τούς τε ἐντὸς καὶ τοὺς 
3 ἣ ͵ , , ' 
ἐκτός, Γέτας τε καὶ Τυρεγέτας καὶ Βαστάρνας, 

ἔτι δὲ τοὺς περὶ τὸν Καύκασον, οἷον ᾿Αλβανοὺς 
ΝΙΝ δ ’ {4 κ.« 6 νὴ “ 

καὶ Ἴβηρας. ἀπήγγελται δ᾽ ἡμῖν καὶ ὑπὸ τῶν 
τὰ Παρθικὰ συγγραψάντων, τῶν περὶ ᾿Απολλό- 
δωρον τὸν ᾿Αρτεμιτηνόν, ἃ πολλῶν ἐκεῖνοι μᾶλλον 
3 ’ Ἁ ς ’ Ἁ ἀφώρισαν, τὰ περὶ τὴν Ὕρκανίαν καὶ τὴν Βα- 
κτριανήν. τῶν τε Ῥωμαίων καὶ εἰς τὴν εὐδαίμονα 
. ’ 2 ΄ Α ἌᾺ ’ Αραβίαν ἐμβαλόντων μετὰ στρατιᾶς νεωστί, ἧς 
ἡγεῖτο ἀνὴρ φίλος ἡμῖν καὶ ἑταῖρος Αἴλιος Γάλ- 
λος, καὶ τῶν ἐκ τῆς ᾿Αλεξανδρείας ἐμπόρων στό- 
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ἴῃ ἴῃ ο856 οὗ αγρε ἤρ!γαβ, 8116 ὉΠ|6 56 8685 ρογοαίνο 
οηἶν ἴῃς ραγῖβ, [Π6 τη πα ἔοτμβ ἃ οοηςερὶ οὗ [6 ψ»ῇο]6 
ἴγοια ψιδῦ ἴΠ6 βθῆβθθ Πᾶνα. ρεγοοίνεα. Αμα τηθῃ 
ὙῸ ἃΓ6 ΘΑΡῸΣ ἴο ἸΘΔΤῚ ΡΙΟΟΘΕΑ ἰη 7υ5ὺ {παῖ ψᾶγ: 
6 Ὺ ὑγαϑὺ 85 οὐρϑηβ οὗ β6εη8ε [ῆοβθ ψῆο ἢδνε 56 θῇ Οὗ 
ὙΔΏΔοΥα ΟΥΕΥ ΔΗΥ͂ ΓΟΡΊΟΏ, ΠΟ τηδῦϊεν νυν δῦ, βοὴθ ἴῃ 
1Π15 ἃπα βοῖηθ ἰῃπ ὑμαὺ ραγὺ οὗ {Π6 δαγὶ, δῃα ὑΠ 6 γ 
ἔοστη ἰῃ ομα αἰαργᾶτῃ ὑπεὶγ τη 8} ἱτηᾶσα οὗ ὑμε 
γνΠ0]6 ἱπμαριϊεα νοῦ]. ΨΨΏΥ, ραποσα]β, ἴοο, ὑμπουρἢ 
μεν ἀἄἀο δνεγυίμίηρ ὑμαυγβοὶνοβ, ἃσα ποῦ ργεβοηῦ 
δύ ῃθγα, θαΐ ὑΠΕῪ ΘΔΥΤῪ οὐ Β ΟΟΘΒ5Ὁ}}γ τηοϑῦ οὗ 
ὑπο ῖν τθαϑῦγοα ἐπγουσῇῃ οὔδετθ, ὑγαβύϊηρ ἢῃη6 γτερογῦβ 
οὗ τροββθηροῦβ 8η6 βεπαϊΐπηρ ὑπεὶν ΟΥο 5 δυου μα ἰῃ 
οομξοστηϊου υνἱτ {πὸ ταροῦὶβ ὑΠ6Ὺ θα. Απὰ ἢδ ψῇο 
οἰαίτηβ ὑπαὺ ΟἾΪΥ ἴποβα ἂν Κηον]θᾶρα ψῆοὸ ἢᾶνα 
«δοῖι }Υ 56 ΡΟ] 1565 {Π|Ὲ ογἰτοσίοη οὗ [Π6 βθῆβε οὗ 2 
᾿ιδασίηρ, ὑμπουρ}ν [158 5686 ἰβ τα} τοῦτα ἱμηρογίδηϊ "᾿ 
ὑΠπδῃ οἰρὶνῦ ἔῸΣ 16 ῬΡΌΓΡΟΞΘΒ οὗ βείθβηςα. 

19. [ῃ ραγδουϊαν [6 ντίζοῦβ οὗ Π6 ργεδεηΐ ὑἰπὴ6 
σδη ρσίνα ἃ δεῖξον δοοουπῦῖ οὗ τῆς Βυϊΐζοῃβ, τῇς 
Οειϑηβ, ἴῃ 6 ρθορ]ε5 Ὀοΐῃ πουΐῃ δα βουΐῃ οὗ {δε 
Ιβἴδασ, ὑπΠ6 Οεΐδηβ, {μ6 Τυτγαροΐδηβ, ἴΠ6 Βαβίδυ δ 8, 
ΔΩ, ἔν Παστηοσθ, [ἢ6 ΡΘΟΡ]65 ἴῃ ὑπε γερίομβ οὗ ἴῃς 
Οδιυιοδβιβ, θὰ 6 ἢ ἃ5 ἀῃ6 ΑἸ δηΐδηῃβ δῃηα ἴῃς [Ὀογδη5.3 
[ηξοττηδϊϊοῃ πὰ5 δὴ ρίνθῃ 8 8180 ΘΟΠΟΘΙΏΪηΡ 
Ηγτοδηΐα ἀπα Βαοίγίδηα ὈΥ ἴΠ6 ψτίζετβ οὗἨ Ῥαγιῃΐδη 
Ὠιϊβίοτιεβ (Αρο]]οάονυβ οὗἨ Ασδοεγαῖϊζα δπα ἢΪ5. 559 }00]), 
ἴη ψΏοἢ παν ταδυκοα οἱ τἢο86 σουμῦγίεθ τογα 
ἀεἤπηίζεϊγν ὑμδπ τδην ΟὔΠΟΥ τοῦθ. Αμραΐῃ, βίηοα {Π|6 
Βογαϑη8 ἢᾶνα γθοθηῖ]ν ἱμπνδάςα Αὐαῖα ΕΔΙχ ἢ 8ῃ 
ΔΙΊΩΥ, οὗ νηοῦ Αο]ὰ5 (4115, τὰν ἔθη δηα σομ)- 
Ρδῃίοῃ, νγἃ8 ἤδπε σοτητϑ 6 Γ, ΔΠα βἰπος [ἢ 6 του ἢδηϊβ 

1 ΤΏδὺ ἰ5, Ὀαούζευ ὑπ ὑμοὶν ργθάθοθββουσβ. (ὐὈρΡδΓΘ 
1.9.1. 2. ΤῊΘ ““ Εαβύθιη 1 υδηβ." ὅθ ρᾶρα 227. 
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λοις ῖ ἤδη πλεόντων διὰ τοῦ Νείλου καὶ τοῦ ᾿Αρα- 
βίου κόλπου μέχρι τῆς ᾿Ινδικῆς, πολὺ μᾶλλον 
καὶ ταῦτα ἔγνωσται τοῖς νῦν ἢ τοῖς πρὸ ἡμῶν. 
ὅτε γοῦν Γάλλος ἐπῆρχε τῆς Αἰγύπτου, συνόντες 
αὐτῷ καὶ συναναβάντες μέχρι Συήνης καὶ τῶν 
Αἰθιοπικῶν ὅρων ἱστοροῦμεν ὅτι καὶ ἑκατὸν καὶ 
εἴκοσι νῆες πλέοιεν ἐκ Μυὸς ὅρμον πρὸς τὴν 
᾿Ινδικήν, πρότερον ἐπὶ τῶν Πτολεμαϊκῶν βασι- 
λέων ὀλίγων παντάπασι θαρρούντων πλεῖν καὶ 
τὸν ᾿Ινδικὸν ἐμπορεύεσθαι φόρτον. 

18, Τὰ μὲν οὖν πρῶτα καὶ κυριώτατα καὶ πρὸς 
ἐπιστήμην καὶ πρὸς τὰς χρείας τὰς πολιτικὰς 
ταῦτα, σχῆμα καὶ μέγεθος εἰπεῖν ὧς ἁπλούστατα 
ἐγχειρεῖν τὸ πῖπτον εἰς τὸν γεωγραφικὸν πίνακα," 
συμπαραδηλοῦντα καὶ τὸ ποῖόν τι καὶ πόστον 
μέρος τῆς ὅλης γῆς ἐστι τοῦτο μὲν γὰρ οἰκεῖον 
τῷ γεωγράφῳ. τὸ δὲ καὶ περὶ ὅλης ἀκριβολο- 
γεῖσθαι τῆς γῆς καὶ περὶ τοῦ σπονδύλου παντὸς 
ἧς ἐλέγομεν 8 ζώνης ἄλλης τινὸς ἐπιστήμης ἐστίν, 
οἷον εἰ περιοικεῖται καὶ κατὰ θάτερον τεταρτη- 
μόριον ὁ σπόνδυλος" καὶ γὰρ εἰ οὕτως ἔχει, οὐχ 
ὑπὸ τούτων γε οἰκεῖται τῶν παρ᾽ ἡμῖν, ἀλλ᾽ ἐκεί- 
νην ἄλλην οἰκουμένην θετέον, ὅπερ ἐστὶ πιθανόν. 
ἡμῖν δὲ τὰ ἐν αὐτῇ ταύτῃ ' λεκτέον. 

14. Ἔστι δή τι χλαμυδοειδὲς σχῆμα τῆς γῆς 
τῆς οἰκουμένης, οὗ τὸ μὲν πλάτος ὑπογράφει τὸ 

1 στόλοις, ΤΎ τιν Εἰ, ἔογ στόλος ; οἀϊύογΒ ἔο]]ο ίην. 
3. ἃ, Ὀεΐογο πολύ, ῬαοίΖ ἀο]οθύθβ ; οἀϊΐογβ [Ὁ] ονίηρ. 
Ὁ ἐλέγομεν, Οογαὶδ, ἴογ λέγωμεν. 
ὁ ταύτῃ, ΤΥΥΜΝΗϊυῦ, ἴοΥ ταῦτα ; οαϊίοτβ ἔρ]] ον ίηρ, 
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ΟΕΟΘΟΒΑΡΗΥ, 2. κσ. 12-14 

οὗ ΑἸεχδμάσία γα ΔΙ γεν β 1] πρ τ ἤδοῖβ ὈῪ νᾶ Ὺ 
οὗ πε Ν1]Ὲ δῃὰ οὗ [6 Ατδίδη Οὐ] δ8 [ᾺΡ δ5 [ηἀϊδ, 
ἴΠε586 τερίομϑβ 8180 ἢδνα "δοοτας ἔασ θείαν Κηόνγῃ ἴο 
ι.5 οὗ ἴο-αἀἂν ἴδῃ ἴο ΟΣ ργεάδοθββοῦβ. Αἷὖ 8ῊΥ τδῖδ, 
ψῃΘη (Ὑ4|1ὰ5 γγὰ8 ργεΐεοϊ οὗ Εργρῖ, 1 δοοσοχῃραηίθα 
ΐτη 8πα δϑοθῃᾶβθα ἴΠῸ Ν᾽] 85 ἴᾺΥ 8δ8 ϑεηβ δπα {δὲ 
ἔγοπίϊευβ οὗ ΕἰΗϊορίδ, ἃπα 1 Ἰδαγηςα ὑππαὺ 85 ἸΩΔΗΥ͂ ἃ8 
οὔθ υπαγεδα δπα ὑνθηΐυ ν6556]8 ΤΕΥ 58 Π1ηρ᾽ ἔΎΟΓΩ 
Μγοβ Ηογτοοβ ἴο [παΐᾶ,  ἤ υθᾶβ ἔουτηουΐν, ἀπά ονὺ {Π6 
Ριο]δτηΐθβ, ΟἿΪῪ ἃ ΝΕΙῪ ἔδνν νεπίυγεα ἴο υπάοτγίακαε 
ἴπ6 νογᾶρεὲ δηὰ ἴο ΟδΥΤΎ ΟὨ ἰταίῆεο ἴῃ Ἰπαΐδη 
ΤΟΥ Βδπαϊΐ56. 

18. Νον τὴν ἤγϑϊ δηᾶ τηοϑβῦ ἱτχηρογίδηϊ σοῃσοτη, μοὺ ἢ 
ἴον 1Π6 ρυγροβθβ οὗ βοίθῃςα δηὰ ἔου ἴῃς ποϑᾶϑ οἵ {Π6 
βίαϊθ, 15. [ἢ 18----ἴᾷῷο ἴΥΥ ἴο ρῖνα, 'π {16 βἰγηρ] δῦ ροβϑίθ]α 

. ΨΑΥ͂, ἴΠ6 5ῆδρε πα εῖΖε οὗ ὑπαῦ ραγὺ οὗ ὑῃ6 δαστῃ 
ψ ἢ [4}15 ψ Π] ΟἿΣ τΏΔΡ, ἱπαϊ]οαϊπρ αὖ ἴῃ 6 βϑιὴθ 
σης ννῆδὺ με παΐυγα οὗ ὑμαὺ ρατῦ 18 δηα ννῇδῦ ρογ[ίοῃ 

“0 ἴα οὗ {Π6 ψ 8016 δαγῖδ ; ἔου ὑΠὶ5 15 ὑπ6 ἴδϑις ῬΥΌΡΟΥ 
᾿Π οΕ, ἴΠ6 ρεοργάρμεῦ. Βαυΐ ἴο ρῖνα δὴ δοουταΐθ δοοοιηΐ 

οὗ 16 ψβο]Ὲ δαυΐῃ δηᾶ οὗ πῸ ψο]ς “ βρἰπηΐηρ- 
ΒΟΥ] 1 οὗ ἴῃς Ζοπα οὗ ψῃῖοἢ 1 νγ88 βρεακίῃρ 15 ἴῃς 
υποίϊοη οὗ δηοῦ!ον βοϊθησε---ον ἰηδίδησς, ἴακα {Π6 
αυσοιύίοη ψμεῖμον πε “ βρὶ πηΐηρ- ΠΟΥ] τ 15 ἱπηα τε 
ἀπ 1ζ5 οἴου ἔοατί α5ο. Απά, ἰηάεεα, 1 1 15 ᾿Π Δ 64, 
ἰ 16 ποῦ ἱπῃδτεα ΟΥ̓ ΤΘη βυς6ἢ 85 δχὶβδῦ 'ῃ οὐ ἴουτσίῃ, 
Δη ἃ νν»ε βῃου]α Πᾶνα ἴο γτεραγαὰ 1ΐ 88 δηοῦμπεν ἱπ δἰ θα 
γγοΥ]α:----ὐν Β]Οἢ 8 ἃ ῥ]διιβὶῦ]Ὲ ὑμθοῦυ. [ὑ 15 τηΐπθ, 
οὐγανου, ἴο ἀδϑοῦῦθα ψηδὺ 15 ἴῃ ὑΠ15 ΟΟΓ ΟὟ ἴἰῃ- 

αρί εα ψου]ά. 
14. Α51 ἢᾶνβ β8αϊ4, 8ε βῆδρε οὗ ὕπ6 ἱπμαρίξεα 

νον] 15 βουηονῃδὶς Κὸ ἃ οὨ]δηλγ5, ᾿ἡὑγηοβα σγοδίοϑ 
Ὀγεδανῃ 15 γαργαβαηΐεα ὈΥ ἴΠ6 1ἴπ6 [Ππδὺ τὰ ὑπγουρἢ 

1 66 2. ὅ. 6. 
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5ΤΒΑΒΟ 

μέγιστον ἡ διὰ τοῦ Νείλου γραμμή, λαβοῦσα τὴν 
ἀρχὴν ἀπὸ τοῦ διὰ τῆς Κινναμωμοφόρου παραλ- 
λήλου καὶ τῆς τῶν Αἰγυπτίων τῶν φυγάδων νή- 
σου μέχρι τοῦ διὰ τῆς ᾿Ιέρνης παραλλήλου, τὸ 
δὲ μῆκος ἡ ταύτῃ πρὸς ὀρθὰς ἀπὸ τῆς ἑσπέρας 
διὰ Στηλῶν καὶ τοῦ Σικελικοῦ πορθμοῦ μέχρι 
τῆς Ῥοδίας καὶ τοῦ Ἰσσικοῦ κόλπου, παρὰ τὸν 
Ταῦρον ἰοῦσα τὸν διεζωκότα τὴν ᾿Ασίαν καὶ 
καταστρέφοντα ἐπὶ τὴν ἑῴαν θάλατταν μεταξὺ 
Ἰνδῶν καὶ τῶν ὑπὲρ τῆς Βακτριανῆς Σκυθῶν. 
δεῖ δὴ νοῆσαι παραλληλόγραμμόν τι, ἐν ᾧ τὸ 
χλαμυδοειδὲς σχῆμα ἐγγέγραπται οὕτως, ὥστε 
τὸ μῆκος τῷ μήκει ὁμολογεῖν καὶ ἴσον εἶναι τὸ 
μέγιστον, καὶ τὸ πλάτος τῷ πλάτει. τὸ μὲν δὴ 
χλαμυδοειδὲς σχῆμα οἰκουμένη ἐστί: τὸ δὲ πλά- 
τος ὁρίζεσθαι ἔφαμεν αὐτῆς ταῖς ἐσχάταις πα- 
ραλλήλοις πλευραῖς, ταῖς διοριξζούσαις τὸ οἰκή- 
σιμον αὐτῆς καὶ τὸ ἀοίκητον ἐφ᾽ ἑκάτερα. αὗται 
δ᾽ ἦσαν πρὸς ἄρκτοις μὲν ἡ διὰ τῆς Ἰέρνης, πρὸς 
δὲ τῇ διακεκαυμένῃ ἡ διὰ τῆς Κινναμωμοφόρου" 
αὗται δὴ προσεκβαλλόμεναι ἐπί τε τὰς ἀνατολὰς 
καὶ ἐπὶ τὰς δύσεις μέχρι τῶν ἀνταιρόντων μερῶν 
τῆς οἰκουμένης ποιήσουσί τε παραλληλόγραμμον 
πρὸς τὰς ἐπιζευγνυούσας διὰ τῶν ἄκρων αὐτάς. 
ὅτι μὲν οὖν ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ οἰκουμένη, φανερὸν 
ἐκ τοῦ μήτε τὸ πλάτος αὐτῆς τὸ μέγιστον ἔξω 
πίπτειν αὐτοῦ μήτε τὸ μῆκος: ὅτι δ᾽ αὐτῆς 

1 ΤΊῆ,6. δοιηδυϊίδο, ψῆο γονο] θα ἔγοπι Ῥβϑιηηθύϊοιιβ ἰὼ 0816 
Βουθηίῃ σοηὔυγΥ Β.6. δηᾷ θα ἴο δὴ ἰβϊαπᾶά οὗ 6 ΝΙ]6, ποτά] 
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ΟΕΟΟΒΑΡΗΝΥ, 2. ς. 14 

με ΝΊ]ε, ἃ πα ὑμαὺ θερὶπ5 δὖ [Π6 ρᾶγ8}16] ὑπαὶ τὰ 5 
ὑπγουρὰ τῃ6 ΟἸΠπδιηοη-ργοάδαοίπρ Οουμ Υ δηᾶ ἴῃ 6 
Ιϑίαπα οὗ ἴμ6 ἔυρτνε Εργρίίδηπ,} Δα ἐπα5. δ {86 
ὈΔγ4116] πτουρἢ [ογηδ ; 118 Ἰδεπρτῃ 15 τεργεβεηϊεα Ὀγ 
ὑπαὶ ᾿ἰπὸ ἀγάγῃ ΡΟΥΘ μα ον τμογεῖο ψ ῃϊοἢ ΓΠ5 
ἔγοτῃ 6 ψοϑὺ ὑπγουρη 6 ῬΠ]δΥ5 δηα ἴῃς δύγαϊδ οὗ 
δον το ἈΠοᾶάδθ8 δηᾶ {ῃς Οὐ] οὗ [ββϑι15, ρᾶ5565 Δ] οπρ' 
[6 Τδυγὰβ ἤδηρε, ψ Ὠοἢ σίγα ]ε5 Αϑία, δηα δηάβ5 αἱ 
της Εδαϑδύθσῃ 5884 θεύΐνψεεη [πᾶϊΐϊὰ ἀπά ὑπΠ6 οουπίτγυ οὗ 
ἴΠο86 ϑογυμίδηβ ψν ῆο ᾿νε Ὀεγομᾶ Βαοϊγίδθα. Αος- 
σΟΡαΙΠΡΊγ, να πηυϑὺ οοποαῖνα Οὗ ἃ ρδυδ)] ]οστᾶπὶ ἴῃ 
γ Π]οἢ {Π6 ΠΟΠ]δΙγ8- 5 ροα ἤρπτγα ἰ5 1πβου 66 ἴῃ 506] 
ἃ ΨΦΔΥ παῖ [6 σγεαϊεδὺ ἰεηρὴῃ οὗὐ ἴῃς οΒΙΔΙαγ5 
οοἰποίά68 ψ 10}, ἃηα ἰ5. δαυᾶ] ἴο, [6 ργοαϊαβῇ Ἰθηρὶ]} 
οὔ ὉΠ 6 ρϑγϑ)] δ] ορῦϑυω, δπα ΠΠἸκοννίβε 115 σγεαϊαϑῦ Ὀγθδα τ 
Δ ἴῃς Ὀγοδα οἵ ὑπ6 ρδγδ]]θ]οστάη. Νον {ἢ 15 
ΟὨ] ΠΥ 5-5Πρεα ἤρατε 15 ὑΠῃ6 ἱπηδριϊεα ννου]ᾶ ; δηᾶ, 
ἃ5.1 5814, [5 Ὀγ6 Δα} 15 ἄχϑα ὈΥ͂ {Π6 ρᾶγδ]] θ]ορταιη᾿ 5 
οὐϊαγηοβῦ 1ἰη65, ν ῃἸοἢ βαρᾶγαῖα 8 ἱππαϊεα δπα 15 
ὉΠ ΠΠΔϊ εα ἐου ΟΣ πὶ Ροὐ] ἀἰγθοϊοβ.2 Απα ὑπ6β86 
51465 σεῦ : ἴῃ ἴῃς ποτίῃ, [Π 6 ράᾶγ8 116] ὑπῃτοῦρἢ [ΘΥπ6 ; 
ἴῃ ἴμς ἰουτα τερίομ, {πὸ ρᾶγα}16] πγουρἢ ὑπὸ ΟἸπηᾶ- 
ΤΩΟΠ-ΡΓΟαποίηρ Οουπίτυ ; πος ἴῃε686 [᾿ἴπ65, 1 ῥτο- 
ἀιυοεα οί εαϑὲ δηᾷ ννεϑὺ 85 ἔδυ 85 ἴῃοβ6 ραγίβ οὗ [86 
᾿πΠ 4 166 γγνοῦ]α ὑμαὺ “ γἷβα ορροϑίϊβ ἴο ὅ᾽᾿ ἔπει, νψ]}} 
ἔοσττη ἃ ρᾶγϑ) δ]ορύάτα υὙἱὉ]}1 [Π6 του] ]8}-}}π65 ὑπΠδὺ 
ΠπῚΘ ὑπο δὴ ὑμεὶγ δχ γοιηϊ 65. Νονν, ὑπαὺ {6 
Πρ εα ννουν]α 8. βἰζυδῦθα ἰπ {Π||8 ρδγδ]] 6] οσταπὶ ἰδ 
οἸθαν ἔγοση ἔπε ἰδοῦ ὑμαῖὶ πειῦθοῦ ἰΐ5 στεαϊεθὺ ὑγθδάτῃ 
ΠΟΥ 15 ργοαῖϊοδι Ἰεησίῃ [4115 ουὐδίάς ὑπεγθοῖῦ; δηᾶ 

οὗ Μεογτοῦ. ἣἥἥθαε δίγαρο 16. 4. 8. δπά 17. 1. 9. ἩἨρογοϊοῦυβ 
ΒΡΘΔ ΚΒ οἵ ὑξθιη 88 ““ νοϊΪηΐδτν ἀδβογύθιβ ἢ (2. 80). 

2 Νογίῃ δηᾷ βου ῃ. 
3. Τ αὖ 8, ὑμδὺ ““116 οὶ {6 Ββϑιὴ6 ρΡ818}16]. ὅ'.6δϑ ρᾶρθ 254. 
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χλαμυδοειδὲς τὸ σχῆμά ἐστιν, ἐκ τοῦ τὰ ἄκρα 
μνουρίζειν τὰ τοῦ μήκους ἑκατέρωθεν, κλυζόμενα 
ὑπὸ τῆς θαλάττης, καὶ ἀφαιρεῖν τοῦ πλάτους" 
τοῦτο δὲ δῆλον ἐκ τῶν περιπλευσάντων τά τε 
ἑῷα μέρη καὶ τὰ δυσμικὰ ἑκατέρωθεν. τῆς τε 
γὰρ ᾿Ινδικῆς νοτιωτέραμ πολὺ τὴν Ταπροβάνην 
καλουμένην νῆσον ἀποφαίνουσιν, οἰκουμένην ἔτι, 
καὶ ἀνταίρουσαν τῇ τῶν Αἰγυπτίων νήσῳ καὶ τῇ 
τὸ κιννάμωμον φερούσῃ γῇ" τὴν γὰρ κρᾶσιν τῶν 
ἀέρων παραπλησίαν εἶναι' τῆς τε μετὰ τοὺς 
Ἰνδοὺς Σκυθίας τῆς ὑστάτης ἀρκτικώτερά ἐστι 
τὰ κατὰ τὸ στόμα τῆς Ὑρκανίας θαλάττης καὶ 
ἔτε μᾶλλον τὰ κατὰ τὴν ᾿Ιέρνην. ὁμοίως δὲ καὶ 
περὶ τῆς ἔξω Στηλῶν λέγεται: δυσμικώτατον μὲν 
γὰρ σημεῖον τῆς οἰκουμένης τὸ τῶν ᾿Ιβήρων 
ἀκρωτήριον, ὃ καλοῦσιν ἹἹερόν' κεῖται δὲ κατὰ 
τὴν γραμμήν πως 35 τὴν διὰ Γαδείρων τε καὶ 
Στηλῶν καὶ τοῦ Σικελικοῦ πορθμοῦ καὶ τῆς 
Ῥοδίας. συμφωνεῖν γὰρ καὶ τὰ ὡροσκοπεῖα καὶ 
τοὺς ἀνέμους φασὶ τοὺς ἑκατέρωσε φοροὺς καὶ τὰ 
μήκη τῶν μεγίστων ἡμερῶν τε καὶ νυκτῶν! ἔστι 
γὰρ τεσσαρεσκαίδεκα ὡρῶν ἰσημερινῶν καὶ ἡμί- 
σους ὃ ἡ μεγίστη τῶν ἡμερῶν τε καὶ νυκτῶν. ἔν 

Κι ’ [οὶ Ἁ ’ ’ 
τε τῇ. παραλίᾳ τῇ κατὰ Γάδειρα Καβείρους " ποτὲ 
ὁρᾶσθαι. ἸΠοσειδώνιος δ᾽ ἔκ τινος ὑψηλῆς οἰκίας 
ἐν πόλει διεχούσῃ τῶν τόπων τούτων ὅσον τετρα- 

1 ὑπό, Οογαΐθ, ἴον δ᾽ ἀπό; Μοΐποκο, Ἐουθίρον, ζο]ονσίηρ ; 
Οσ. ΜΆ ἀρργονίηρ. 

3 πρός, ῬΙούμο, Οὐοτδῖθ, ἀο]ούθ, ῬὈοίοσγε τήν; Μείποῖο 
Το] ον ηρ. 

ὃ καὶ ἡμίσους, ατοβκυταᾷ ἰπδογίβ, ἔγοϊη ἃ ϑβϑυρροδύϊοθ ὉΥ 
Οοββϑ]ῃ ; 81} βυδθδοαπθηύ δαϊύουβ δηα ὑγϑηβϑιύουβ [0] οί ρ. 

4 Καβείρους, Μοΐποῖο, ἴοῦ καὶ Ἴβηρας ; ΕΟΥΡΊρΟΡ, Τατγαΐθοα, 
[ὉΠ ον της ; Α.  οροὶ, Ο. ΜΆ], Τόζον, δρργουΐηρ. 
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ΟΕΟΟΘσΒΆΑΡΗΥ, 42. ς. 14 

[Πδῖ 115 5806 ἰ5 |κ6 ἃ σῃ]δυηγ5 8 ἀρραύεῃξ ἔτοιῃ {ἢς 
αοὺ ὑπαῖ ὑμ6 εχ γθλ 1685 οὐἩ 1ἴ8 Ἰδεησίῃ, θείη πϑῃρά 
ΔΥΔΥ ὈΥ [πε 568, ἵὰρεῖ οὔ" οἡ βοΐ 514651 δπᾶ {ἢιι5 
αἰ πυ  Ἶ8}} 15 να ἢ ὕΠ6γὰ ; δηα [πὶ 15 δρραγεπῦ ἔγουῃ 
[86 τερογῖβ οὗ ἴποβδαε ψῆο πᾶνε 5411εἃ δυουπᾶ {Π6 
οαϑύθσῃη δηα νγαβϑύθτῃ ραγίβ ἴῃ "οῖῃ αϊγθοϊίοηβ.3 ΕῸΣ 
πΠ686 πᾶνίσαϊοτβ ἄδοϊασε ὑμαῦ [6 ἰβϑαπα οδ)]ϑᾶ 
ΤΑρτόΡδη6 8 σΟΠΒ ἀοΥ  Ὀ]. δου τ οὗὨ [πάϊΐὰ, ἱπ Πα ζεά 
Ὡσνουΐῃ6 1655, ἃπα ὑπαῦ 1 “ τἶβεβ ορροβίϊε ἴο᾿᾿ {ῃ6 
15]δπᾶ οὗ ἔς Εσγρυϊδηβ δηα ἴῃς ΟἸπμδιηοη-  δσίηρ; 
ΟΟυπίτῦ ; δηᾶ {δμαῖ, ἱπάεοά, ἴῃς ἰεοιηρετγαΐατε οὗ {Πς 
Αἰ ΟΘΡ ΘΓ 18 ἢ Π|6 βαη6 ἃ8 ὑμαΐ οὗὨ ἔΠ656 Ἰδεῦου 
ΡΪδοοβ; δῃα {Π6 ταρίοῃβ δροὺυΐ ὑμὲ ουἰ]εῖ οἵ ὑδ6 
ΗἩγτοδηΐδῃ 868 16 ἔδυ μεν που ὑΠπδῃ οὐϊαττηοβῖ 
Θογίηΐα θαγοπα [παϊδ, ἀπα πε τερίομβ δρουΐ ΙἘΡὴ 6 
δ΄ ἔλυεν που 5011. Αδβἰγλ]αῦ ταροῦῦ 5 4150 
τἸηδΔ4θ6 σοδοογηίηρ ἴδ σουῃίσυ οιδίάς ἴῃς ΡΙ]Π]αγβ, 
ΠΑΠΊΘΙΥ, ὕΠ6 ΡῬΥΟΙΩΟΠΤΟΥΥ οὗ ΠΡετῖα ψ  ] οἢ ΤΠΘΥ (8]} 
πΠ6Ὸ Βδογεα Οδρε 18 Π6 πηοϑὺ νγεϑίευυ ροϊηὺ οὗ {πε 
ἰπῃδρ θα νου] ; δηᾶ {8 οσἂρε 1165 δρρυγοχίμηδίθ!]γ οἢ 
ἴδ Ἰπ6 {πᾶὺ ρᾶ5865 ὑπγουρῃ Οδάδ5, με ΡΙΠΔγβ, ὑπ 6 
Θύγαῖϊῦ οὗ 51. ]γ, δπᾶὰ ΒΠοάθβ. Αὖὐ 411} ἴπδδε ροϊηΐβ, 
ὙΠ Ὺ 58, [ἢ 6 βδῃδάουνβ οδδῦ Ὀγ ὑῃ6 βιη- 414] ἀστες, δπα 
16 νἱπᾶβ ὑμαὺ Οἷον ἰῃ οἰ εν αἰγεοίϊίοη σοτης ἔγοτα 
16 βάτη6 αἰγεοϊίοι,8 πα ἴῃς ἰδηρίῃβ οὗ ἴπῸ Ἰοπραϑῖ 
ἄδγ8 δῃα πἰρῆϊβ ἀγα ἰἢδ 581:ὴ6 ; [0 ἴῃς Ἰοηρεβδὺ σΔΥ 
δα ἴῃς Ἰοηροθῦ πὶρῦ ἢάνα ἔουγίαοῃ πα ἃ δ] 
δαυϊποοίία! Βουτθ. Αρϑίηῃ, ἴῃς οοπϑιθ δύο οὐὗἨ {με 
Ολρεϊτὶ 15 δοσμ ἴτε 5 56 ὴ ΔΙοηρ ἴΠ 6 οοαβῦ ποὰν δά65. 
Αμα Ῥοβεϊἀοηὶαβ 58γ5 ὑμδὺ ἴγοπὰ ἃ [411] ἤουβε ἴῃ ἃ οἱζυ 
δρουῦ ἔουγ πυπαγεα 5ἰδαΐα ἀἰδῖδηϊ ἴτομι {Π 686 γερο 5 

1. 366 ποΐϑ οἡ ΟΒ]δηυβ, ἃ θ (ργθοθαϊηρ). 
3 δῦ 185, ποῦὶ}ι δπᾶ ςουίῃ. 
3. δύγαθρο 15 τοΐογσγίηρ ὕο ὕ86 ρϑυϊοᾶϊο νυ ὶπάᾶβ. 
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5ΤΒΑΒΟ 

’ὔ ’ 2. ὦ 5 ἃ ’ κοσίους σταδίους, φησὶν ἰδεῖν ἀστέρα, ὃν τεκμαί- 
ρεσθαι τὸν Κάνωβον αὐτὸν ἐκ τοῦ τε τοὺς" μικρὸν 
3 »ο":ἦζς,.» [4 ’ 5. Ἁ ’ 
ἐκ τῆς ᾿Ιβηρίας προελθόντας ἐπὶ τὴν μεσημβρίαν 
ὁμολογεῖν ἀφορᾶν αὐτόν, καὶ ἐκ τῆς ἱστορίας τῆς 
3 ’ ᾿ ΣΤῸΝ ᾽ ,Ὶ 3 Ἁ “ ἐν Κνίδῳ: τὴν γὰρ Εὐδόξου σκοπὴν οὐ πολὺ τῶν 
οἰκήσεων ὑψηλοτέραν εἶναι, λέγεσθαι δ᾽ ὅτι ἐντεῦ- 
θεν ἐκεῖνος ἀφεώρα τὸν Κάνωβον ἀστέρα, εἶναι 
δ᾽ ἐπὶ τοῦ ῬῬοδιακοῦ κλίματος τὴν Κνίδον, ἐφ᾽ 

Φ Ἁ Ἁ 4 ς ’ ’ οὗ καὶ τὰ Γάδειρα καὶ ἡ ταύτῃ παραλία. 
1ὅ, ᾿Εντεῦθεν δὲ πρὸς μὲν τὰ νότια μέρη πλέ- 

ουσιν ἡ Λιβύη κεῖται' ταύτης δὲ τὰ δυσμικώτατα 
κι ἴον ’ ’ “ Φ., »νΧΝ 

μικρῷ τῶν Γαδείρων πρόκειται μᾶλλον, εἶτ᾽ ἄκραν 
ποιήσαντα στενὴν ἀναχωρεῖ πρὸς ἕω καὶ νότον, 
καὶ πλατύνεται κατ᾽ ὀλίγον, ἕως ἂν τοῖς ἑσπερ- 
ίοις Αἰθίοψι συνάψῃ. οὗτοι δ᾽ ὑπόκεινται τῶν 
περὶ Καρχηδόνα τόπων ὕστατοι, συνάπτοντες τῇ 

[οὶ [ [οὶ » 

διὰ τῆς Κινναμωμοφόρου γραμμῇ. εἰς δὲ τἀναντία 
πλέουσιν ἀπὸ τοῦ [Ἱεροῦ ἀκρωτηρίου μέχρι τῶν 
Ἄ “ , ς ἴον 3 νὴ »᾿ 

ρτάβρων καλουμένων ὁ πλοῦς ἐστι πρὸς ἄρκτον, 

ἐν δεξιᾷ ἔχουσι τὴν Λυσιτανίαν' εἶτ᾽ ὁ λοιπὸς 
πρὸς ἕω πᾶς ἀμβλεῖαν γωνίαν ποιῶν μέχρι τῶν 
τῆς Πυρήνης ἄκρων τῶν τελευτώντων εἰς τὸν 
ὠκεανόν. τούτοις δὲ τὰ ἑσπέρια τῆς Βρεττανικῆς 
ἀντίκεινται πρὸς ἄρκτον, ὁμοίως δὲ καὶ ταῖς 
ἾἌ ; 3 ’ Ἁ 3 « ρτάβροις ἀντίκεινται πρὸς ἄρκτον αἱ Καττι- 
τερίδες καλούμεναι νῆσοι πελάγιαι. κατὰ τὸ 
Βρεττανικόν πως κλίμα ἱδρυμέναι. ὥστε δῆλον 
ἐφ᾽ ὅσον συνάγεται τὰ ἄκρα τῆς οἰκουμένης κατὰ 

1 χρῦ τε τούς, ΟοΥδίδ, ἴοσ τούτου τε; (ἰγοβίτυγα, ΕὈΓΌΙΚΘΥ, 
[ο]᾽ονίηρ. 
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ΘΕΟΘσΒΑΡΗΥ, 2. κς. 14-1Ὁ 

ἢ βἂνν ἃ βῖδυ' ψ ῖοἢ πα Ἰυαρεάᾶ ἴο θὲ (δπορι5 156], 50 
Ἰυάρίηρ ἔγοτα δε ἔδοϊ ὑπαῦ [οβε ψῆο Πδᾶα ρτοοθεαβά 
μυΐ ἃ 5ιοτῦ ἀϊδίδηςς βουϊῃ οὗ Προ υῖα μετα ἴῃ ἀρτεοιηθηΐ 
ἐμαῦ {ΠῸῪ δὰνν (ὐποραβ, ἃπα 4180 ἔτοὰ ϑοϊθηθῆς 
ορβαγναίίοηβ τηδάθ δ Οπίαυβ; ἴῸΣ, δᾶγ5 πθ, {πὲ 
οὐϑογνδίΐουυ οὗ Επάοχυβ δὲ (Ἰυ5 15 ποῦ τυ ἢ 
Πίρμεν ὑπᾶη ἰῃ6 ἀνε! ]ηρ-ἤουβο5, δπα ἔγοτῃ ἴῃεσο, 
Ὁ 15 5414, Επαοχιβ δὰνν ἴΠ6 βδἴδὺ (δῃοραβ; δηᾶ, 
δας Ῥοβεϊἀοηΐϊιβ, Ομ 1165 οαἡ με ρϑγδ]1]6] οὗ 
ΒΠοάδ5, οα. νυ ΐοῃ 116 θοΐἢ Οαδάθϑ δπὰ [6 σοδβι! ῃθ 
Ὁπουθδθοαυΐβ. 

16. Νὸν 85 γοὺ 581] ἴο ὑπε σερίομβ οὗ [6 βουΐῃ 
γοῦ οοτηδ ἴο 1ἴργὰ; οὗ {Ππὶ8 οουπίτΥ ἴῃς νεϑιθγητηοβί 
οοδϑὺ Ἔχίθηαβ ΟὨΪῪ 5110. Ὁ]Υ Ὀεγομᾷ αδάεδβ ; ἵδη {Π|5 
οοαϑβῦ, ἔουσηΐῃρ' ἃ ΠΑΥΤΟΥ ῬΓΟΙΩΟηἴΟΥΥ, ΓΟ 65 ἐονναγαᾶβ 
ὕπ6 βουϊῃεαθῦ δῃα φουδάυδ}]ν Ὀτοδάθῃβ ουῦ ἴο ἴΠε 

- Ῥοϊηῦ ψΒοῦα ἰῦ γϑδοῆθβ ἴη6 απ οὗ {με Υ εβύεσῃ 
ἘπΗϊορίδη8. ΤΏΘΥ γα [6 τηοϑῦ τεπιοΐα ρθορὶα βουΐῃ 
οὗ [πε ΤΟΥ ΟΥΥ οὐ Ολγίμαρε, δῃὰ ὑῆαὺ γεϑοῇ [6 
ΡΔ1Ά116] [Παῦ τὰπβ ὑπτουρὴ [ῃ6 ΟἸΠΠδιμο -Ῥσοάποίηρ; 
Οουπίγν. Βυῖ 1 γοῦ 5881] πὰ ἔπε ορροπίϊε αἰγδοίίοη 
ἔγοτα ἴῃς ϑδοσεα ὕδρε ὑπὲ}} γοὰ οοαθ ἴο {π6 ῥρθορὶθ 
0411. ΑΥὐἰδογίδηβ, γοῦν νογᾶρα 5 πουζηναγά, δπηα γοὰ 
μάνα 1 ιϑἰὑδηΐα οἢ γουγ εἰσ μᾶπᾶ, ΤΏδη 411} {πε 
γαϑδῦ οὗ γοὺν νογᾶρα ἰ5 δαϑίνδια, ἔπι8 τηδκίηρ δὴ 
οθύαβε δῃρ]6 ἴο γουγ ἔουτηθῦ οοῦγβ6, ὑΠ0}] γοὰὺ ταδοὴ 
[η6 εδαϊδπαβ οὗ πεῸὸὶ Ῥγέεηδθεβ ὑμαὺ ἀδραῦ οἡ {ῃς 
οὔθδῆ. Τῇ ψεβίθυϊυ ρᾶγῖβ οὗ Βυϊαΐϊῃ 116 ορροϑὲϊε 
ἴπ6586 δδαϊδπαβ ἰοναγαβ ἴῃ6 πούίῃ; δηᾶ ἰῃ ᾿"κ6 
ΤΩΘΔΠΠΘΥ ἴα ἰ5]8η6α5 οἂ] θα (δβϑί θυ θβ,. οἰζτααϊοα ἴῃ 
1Π6 ὀρθὰ 868 δρριοχίγμδίαὶυ ἰπ ἴῃς Ἰα πα ες οὗ Βυϊϊαίπ, 
Ια ορροβίξε ἴο, δρᾶ πούΐῃ οὗ, ἔπε Αὐἰαρυίδηβ. ΤΉΘγο- 
ἔογε [Ὁ 15. οἴδαῦ ον ρυεδῦν ἴΠε εαδῦ δηα νγεβϑὺ επᾶβ οὗ 

Ἵ «Ἴΐῃ 15] η4 5); πον 8011]ν. 
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5ΤΕΑΒΟ 

μῆκος ὑπὸ τοῦ περικεχυμένου πελάγους εἰς 
στενόν. 

16. Τοιούτου δὲ ὄντος τοῦ καθόλον σχήματος, 
χρήσιμον φαίνεται δύο λαβεῖν εὐθείας, αἱ τέμνου- 
σαι πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλας, ἡ μὲν διὰ τοῦ μήκους 
ἥξει τοῦ μεγίστου παντός, ἡ δὲ διὰ τοῦ πλάτους, 
καὶ ἡ μὲν τῶν παραλλήλων ἔσται μία, ἡ δὲ τῶν 
μεσημβρινῶν ἔπειτα ταύταις παραλλήλους 

ἐπινοοῦντας ἐφ᾽ ἑκάτερα διαιρεῖν κατὰ ταύτας τὴν 
γῆν καὶ τὴν θάλατταν, ἡ χρώμενοι τυγχάνομεν. 
καὶ γὰρ τὸ σχῆμα μᾶλλον ἂν καταφανὲς γένοιτο, 
ὁποῖον εἰρήκαμεν, κατὰ τὸ μέγεθος τῶν γραμμῶν, 
ἄλλα καὶ ἄλλα μέτρα ἐχουσῶν, τῶν τε τοῦ μή- 
κους καὶ τοῦ πλάτους, καὶ τὰ κλίματα ἀποδηλω- 

θήσεται βέλτιον, τά τε ἑωθινὰ καὶ τὰ ἑσπέρια, ὡς 
δ᾽ αὕτως τὰ νότια καὶ τὰ βόρεια. ἐπεὶ δὲ διὰ 
γνωρίμων τόπων λαμβάνεσθαι δεῖ τὰς εὐθείας 
ταύτας, αἱ μὲν ἐλήφθησαν ἤδη, λέγω δὲ τὰς μέσας 
δύο, τήν τε τοῦ μήκους καὶ τοῦ πλάτους, τὰς 
λεχθείσας πρότερον, αἱ δ᾽ ἄλλαι ῥᾳδίως γνωρί- 
ζοιντ᾽ ἂν διὰ τούτων' τρόπον γάρ τινα στοιχείοις 
χρώμενοι τούτοις τὰ παράλληλα μέρη συνεχ- 
όμεθα καὶ τὰς ἄλλας σχέσεις τῶν οἰκήσεων τάς 
τ᾽ ἐπὶ γῆς καὶ πρὸς τὰ οὐράνια. 

11. Πλεῖστον δ᾽ ἡ θάλαττα γεωγραφεῖ καὶ 
σχηματίζει τὴν γῆν, κόλπους ἀπεργαζομένη καὶ 
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ΟΕΟΘΒΑΡΗ͂Υ, 2. κ. 15-1| 

1ῃς ἱπμαθιεα ψου]ά πᾶνε θδθ πδιτονεα ἀονῃ ὈΥ 
ἴΠ6 βυυτουπαηρ᾽ 568. 

16. β'αοἢ θεΐηρ [Π6 ρϑηθγαὶ 5μᾶρα οὗ {με ἱπῃδι θα 
γον], Ὁ 15. οἸθαῦν ΒΕΙρἕ] ἴο δβϑῦσαα ὕνο βίγαισῃῦ 
᾿μθ5 ἐμαὺ ἰηξεγβεοῦ ες ῇ οὔπεν δὖ τίρηιῦ δ ρ]65, ὁη6 οὗ 
γνΠΙΟΒ. Ψ1]1 στὰ ὑΒτοιρ ὑΠ6 δηξῖτα στοαΐεβῦ ἰδηρσίῃ 
δηά πὲ οἴμον ΤΠγουρἢ ἴΠπ6 ἐπεγε στεαϊεδὶ Ὀγεδαϊῃ οὗ 
186 ἱπηδιϊοα νου] ; δηά {ΠῸ ἢγϑὶ ᾿ἰπα ψ1}} θ6 οἷς οὗ 
16 ρᾶσβ}]6]5, δηᾶ ἴῃς βεοομά ᾿ΐπα οἣα οὗ [πε τηοτὶ- 
ἀϊδηβ; ἴπδῃ Ὁ ψ11 μὲ περ α] ἴο οοποαῖνα οὗ ᾿π65 
Ρδγ8116] ἴο ἔμποβε ὕνο 1ἴπ68 οὐ εἰπεῖ δἰάθ οὐ ὑμδθπὶ 
δα Ὀγ ὑπεῖὴ ἴο αἰνίάς [Π6 Ἰαπα δηᾶ [6 5684 ψἹἢ 
ΜΘ ἢ να ὨᾶΡΡδα ἴο θὲ σοηνογβδηΐ. ΕῸΥ ὙΠοτεῦΥ [6 
βῆαρεα οὗὨ [Π6 ᾿πῃδϊτεα νου] ψν1}}} ρῦονε τόσα οἰ αυΥ 
ἴο θὲ βοἢ 88 1 ᾶνε ἀδβουρεα ἰζ, θείηρ Ἰυᾶρεά Ὀγ 
ἐπε οχιθηΐ οὗἁὨ ἴῃς Ἰἴπθβ, ψἈΊΟἢ Ἰη65 ἀγα οὗ αἰβεγεηΐ 
τη θαβυγειηθηΐδβ, θο ἢ ἴΠο86 οὗ ἴῃ Ἰεηρσίῃ δπα ἔποβα οὗ 
1Π6 Ὀγεδάτῃ ; δπᾶ ὑμευερυ ἴοο {Π6 “οἰ ᾿πηαῦα ᾿᾿ ψν}}} Ὀ68 
μεϊζεν τεργοβεηϊεά, μοι ἢ ἴῃ {Π6 εδαϑῦ δῃά ἴῃ με νϑϑῦ, 
δηᾶ ἸΠκοννίβα ἴῃ με βου δηάᾶ ἴῃ πε που. Βυΐ 
βίος ἰδδβε βἰγαίρῃῦ ᾿ἴπο5 τηυδὺ θῈ ἄτῃ ἰῃτουρἢ 
Κηονῃ ρΐἶδοοβ, ἔνο οὗ ὑπείη ἤᾶνα Δγεδαυ Ὀβθθῃ 80 
ἄγανῃ, 1 τηθϑδῃ πα ἔννο σδηΐγαὶ 1165 θη ὐ]οηδα ἀρονθ, 
πὸ οὔα τεργαβεηίίηρ ἔπ6 Ἰδηρτῃ δπα ἐπα οὔμον {Π6 
ὑγεδάτῃ ; δηᾷ με οὔμογ Ἰπεϑ Ψ}1}1 6 δαβι]ὶν ἔουπα ὉΥ 
16 Π6]ρ οὔ ἄπεβε ἔἴνο. ΕῸΥΣ ὈΥ υδίηρ ἔπ6586 ᾿π65 ἃ 
““ 6] ιηθηΐβ, 1 50 ἴο βρεᾶκ,νγε οδὴ οογτϑὶαῖα {Π6 γα ρΊοη 5 
1Πδῦ ᾶτα Ρδγδ]]οεὶ, ἀηα [δ οἵαν ροβι ομβ, θοῦ σθο- 
ΘΥΔΡΠΪοΟΔΙ δ πα ϑυσοποιηῖοδὶ, οὗ ἱμ με 4 Ρ]Δ668. 

17. 10 ἴθ ὑπὸ 8εὰ τότε ὑπδῃ δηγἱπίηρ εἶδε ἰμαῖ 
ἀδῆμποβ ὑῃ6 σοηῃίουγβ οὗ ἰῃς Ἰαπᾶ ἂπᾶ σῖνεβ Ὁ [{5 

} ΟΥ, ἃ8 γα σου] 588 , ““δΧθ8 οὗ οο-ογαϊηδύθθ." (δίγδθο 
8.88 ἴῃ τηϊηα Βοιηθύμιηρ᾽ ΒΙΠ11]ΔῚ ὕο ΟἿ βυβύθι οὗ οο- ογαϊηδύθβ 
ἴῃ δηδ γύϊοδ] σϑοιηθύγγ.) 
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’ πελάγη καὶ πορθμούς, ὁμοίως δὲ ἰσθμοὺς καὶ χερ- 
’᾽ Μ ᾽ Ἁ ’ ρονήσους καὶ ἄκρας: προσλαμβάνουσι δὲ ταύτῃ 

καὶ οἱ ποταμοὶ καὶ τὰ ὄρη. διὰ γὰρ τῶν τοιούτων 
» ’ » ν ’ ’ὔ’ 3 ΄ ἤπειροί τε καὶ ἔθνη καὶ πόλεων θέσεις εὐφνεῖς 
ἐνενοήθησαν καὶ τἄλλα ποικίλματα, ὅσων μεστός 

ς 

ἐστιν ὁ χωρογραφικὸς πίναξ. ἐν δὲ τούτοις καὶ τὸ 
τῶν νήσων πλῆθός ἐστι κατεσπαρμένον ἔν τε τοῖς 
πελάγεσι καὶ κατὰ τὴν παραλίαν πᾶσαν. ἄλλων 
δ᾽ 1 ἄλλας ἀρετάς τε καὶ κακίας καὶ τὰς ἀπ’ 
αὐτῶν χρείας ἐπιδεικνυμένων ἢ δυσχρηστίας, 
τὰς μὲν φύσει, τὰς δὲ ἐκ κατασκευῆς, τὰς φύσει 
ὃ “" ῇ; ὃ ’ὔ ε δ᾽ ,. ’ὔ 

εἰ λέγειν" διαμένουσι γάρ, αἱ δ᾽ ἐπίθετοι δέχονται 
μεταβολάς. καὶ τούτων δὲ τὰς πλείω χρόνον συμ- 
μένειν δυναμένας ἐμφανιστέον, ἢ μὴ πολὺ μέν, 
ἄλλως δ᾽ ἐπιφάνειαν μὲν ἐχούσας τινὰ καὶ δόξαν, 
ἣ πρὸς τὸν ὕστερον χρόνον παραμένουσα τρόπον 

, “Ὁ δ“ “π, τινὰ συμφυῆ τοῖς τόποις ποιεῖ καὶ μηκέτι οὖσαν 
κατασκευήν’: ὥστε δῆλον ὅτι δεῖ καὶ τούτων 

ἌᾺ [ον Ν ΝΜ [4 Ν 3 

μεμνῆσθαι. περὶ πολλῶν γὰρ ἔστι πόλεων τοῦτ 
εἰπεῖν, ὅπερ εἶπε Δημοσθένης ἐπὶ τῶν περὶ 

Ὄλυνθον, ἃς οὕτως ἠφανίσθαι φησίῃς ὥστε μηδ᾽ 
“ “ 

εἰ πώποτε ὠκήθησαν γνῶναι ἄν τινα ἐπελθοντα. 
3 82 ὦ 3 4 Ἁ ’ Ἁ » ΝΜ 

ἀλλ᾽ ὅμως καὶ εἰς τούτους τοὺς τόπους καὶ εἰς ἀλ- 

λους ἀφικνοῦνται ἄσμενοι, τά γ᾽ ἴχνη ποθοῦντες 
ἰδεῖν τῶν οὕτω διωνομασμένων ἔργων, καθάπερ καὶ 
τοὺς τάφους τῶν ἐνδόξων ἀνδρῶν. οὕτω δὲ καὶ νο- 

1. δ᾽, ΟοΥδὶβ ᾿μβογίβ, αἴνου ἄλλων ; ζθη6ΡΆ]}ν [ο]]ονγθά. 
2. ἢ, Οογδὶβ ᾿ηβοιὶβ ; Οτοβκαυγά, σδιμθν, ΕὈΥ ρον, ἕο Ποῦ. 
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ΒῆΔ0ρ6, ὈΥ ἔογταΐπρ σι] ΐβ, ἄθορ 8685, βίγαϊϊβ, δηα 11κ6- 
νν͵86. ἰβυηηιιβθθ, ρθη η50]85, δηα ῥχοχηοηζοσίθβ; ΡὈυὶ 
Ὀοΐῃ {Π6 γτίνοιβ πα [Π6 τηουηΐδίῃϑ δβϑίβῦ ὑΠ 6 5688 
μεγοίη. [Ὁ 15 ἐβγουρὴ βίο παῦαγαὶ! ἔδαΐαυγεβ ὑπαὺ ννὸ 
ϑαϊῃ ἃ Οἶθδσ οοηοαρίίοη οὗὨ οοπεϊηοηΐβ, δἰ οη8, ἕδνουτ- 
8016 ροϑιτἰοπβ οὗ οἰτ65, δῃηᾶ 411 πὸ οἴμον ἀϊνεγϑῆρα 
αοὗα1]5 ἢ ψ ΠΙΟ ἢ ΟΌΥΓ φοορταρῃϊοδὶ! τὰρ 18 Π]]εά. 
Απᾶ διμοηρ 656 ἀεἴδ1}5 ἀγὲ [ῃς τηυϊεξπάε οὗ ἰβδηβ 
βοα ζογεα μοΐῃ ἴῃ {Π6 Ορδϑῃ 8685 δπά δἱοηρ ὑμε ψγῇοϊβ 
βϑδροδζά. Απμᾶ βίπος αἰ εγεπῦ ρ]δοαβ Ἔχ ῃϊ10 αἰετ- 
επὖ βοοᾶ δηᾶ Ὀδά αἰξιϊαΐεβ, ἃ8 ἃῖ5ο ἴῃ δᾶάνδηΐαρεϑ 
Δα ἱποοηνθηΐθησοβ ὑπαῦ τοϑαϊῦ {πευδἔροσῃ, βολα ἄπ 6 
ἴο παΐατα δπα οὔμειβ γαβυ παρ ἔγοσὴ ἢυμηδη αἰ ΘΒίρηι, 
πε σεαορυδρῇοῦ Βῃου]ά τηθηἰΐοι ὑποβα ὑπαῦ ἀγα ἄπε ἴο 
παΐυχα ; ἔου ὑΠ6 Ὺ ἃΓ6 ρειιηδηθηῦ, νἤσγθαβ ἰῃς δάνβῃ- 
εἰδίοιιβ αἰ ρθαΐεβ Πα ΕΥΡῸ οἤδηραβ. Αμπά αἶβο οὗ {δε 
ἸαυδῪ αἰϊτυΐεβ ἢ6 βῃουα ἱπαϊοαΐα 800} ἃ5. οϑῃ 
Ρειγβὶδὲ ον ἃ Ἰοῃρ' {ἴπλ6, ΟΥ̓ 6Ἶ56. 506 ἢ ἃ8 οδῃ ποῦ ρϑυβίϑῦ 
ἔογ Ἰοῃρ' δῃᾷ γαῖ δοῃμηθῃον ροββ685 ἃ. οαγίδίῃ αἰ βεϊπο- 
τἴοη δηα ἔδηηθ, ψ ἢ ]ο ἢ, ὈΥ Θπαυγίηρ ἴο ᾿αίθυ {{π168, 
Δ Κ6 ἃ ΨΟΥΚ οὗ τηδη, ὄἄνθὴ ἤδη ἰὃ ΠῸ ᾿ἰοηροΥ οχίβἕβ, 
ἃ Κὶπα οὗ παἴυγαὶ αὐϊϊθυϊε οὗ ἃ ρἷαςε ; ἤδησα Ὁ 15 
οΙθαν ὕπᾶῦ ὑπ686 Ἰαϊζεν αὐγαΐαβ πηιιϑῦ 150 6 τηθῃ- 
Πἰοπθα. Ιπαεεα, ἰδ 15 ροββῖθ]α ἴο 580 δοῃοοτηἷηρ᾽ 
ὨΛΘΗΥ͂ Οἰ1658 ψν μᾶὺ ΠευλοβίῃαἝ 68 5α]α 1 οὗ ΟἸγηΐῃυβ δπα 
1Π6 οἶδ᾽ 65 τῷμπα ἀρουΐ 10,2 ψνῃϊοἢ Πᾶνα 50 οοιαρ οί] ν 
αἀἰϑαρρεαγεα, ἢδ βᾶγ8, ὑπαῦ ἃ νἱϑίζου οου]Ἱὰ ποῖ πον 
Ἔνθ ψμοῖμον παν ἢδα δνεῦ θδθδθὴ ἔουπάθα. Βυὶΐ 
πανουῦμο 688 θη {πὸ ἴο νἱϑὶῦ ἴῃ 6586 ρ]δοαβ ἃ8 ψ6]}] δ5 
οἴ 5, θδοδιβα [Π6Ὺ ἃΥ6 ΘΔρῸῚ ἴο 566 δ ᾿εδϑβί ἐπε ἔγϑοαβ 
οὗ ἀξδεάᾶς 80 ψ Εν ἔδιμεα, 75 85 6 ν Π|κὸ ἴο νἱδὉ [ῃ 6 
τοιὴ5 οὗ Π]υϑἴτουβ θη. 80, α]5ο, 1 ἢᾶνα τηδηϊὶοηθα 

1 Ρηϊὲρριο8 8. 117. 
2 Μρίβοῃο, Δρο]οπΐδ, δηᾷ {ἰγύγ-νγο οὔμϑσ οἱ 68. 
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5ΤΒΑΒΟ 

’ μέίμων καὶ πολιτειῶν μεμνήμεθα τῶν μηκέτι οὐ- 
σῶν, ἐνταῦθα καὶ τῆς ὠφελείας προκαλουμένης 
τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ καὶ ἐπὶ τῶν πράξεων' ἢ 
γὰρ ξήλου χάριν, ἢ ἀποτροπῆς τῶν τοιούτων. 

18. Λέγομεν δ᾽ ἀναλαβόντες ἀπὸ τῆς πρώτης 
ὑποτυπώσεως, ὅτι ἡ καθ᾽ ἡμᾶς οἰκουμένη γῆ περίρ- 
ρυτος οὖσα δέχεται κόλπους εἰς ἑαυτὴν ἀπὸ τῆς 
ἔξω θαλάττης κατὰ τὸν ὠκεανὸν πολλούς, μεγί- 
στους δὲ τέτταρας: ὧν ὁ μὲν βόρειος Κασπία 
καλεῖται θάλαττα, οἱ δ᾽ “Ὑρκανίαν προσαγορεύου- 
σιν: ὁ δὲ Περσικὸς καὶ ᾿Αράβιος ἀπὸ τῆς νοτίας 
ἀναχέονται θαλάττης, ὁ μὲν τῆς Κασπίας κατ᾽ 
ἀντικρὺ μάλιστα, ὁ δὲ τῆς Ποντικῆς: τὸν δὲ 
τέταρτον, ὅσπερ πολὺ τούτους ὑπερβέβληται κατὰ 
τὸ μέγεθος, ἡ ἐντὸς καὶ καθ᾽ ἡμᾶς λεγομένη θάλατ- 
τα ἀπεργάξεται, τὴν μὲν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς ἑσπέρας 
λαμβάνουσα καὶ τοῦ κατὰ τὰς Ἡρακλείους στή- 
λας πορθμοῦ, μηκυνομένη δ᾽ εἰς τὸ πρὸς ἕω μέρος 
ἐν ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ ' πλάτει, μετὰ δὲ ταῦτα σχιζο- 
μένη καὶ τελευτῶσα εἰς δύο κόλπους ΛΝ ΝΣ 
τὸν μὲν ἐν ἀριστερᾷ, ὅνπερ Εὔξεινον πόντον προσ- 
ἀγορεύομεν, τὸν δ᾽ ἕτερον τὸν συγκείμενον ἔκ τε 
τοῦ Αἰγυπτίον πελάγους καὶ τοῦ Παμφυλίον 
καὶ τοῦ ᾿Ισσικοῦ. ἅπαντες δ᾽ οἱ λεχθέντες κόλποι 
ἀπὸ τῆς ἔξω θαλάττης στενὸν ὄχουσι τὸν 
εἴσπλουν, μᾶλλον μὲν ὅ τε ᾿Αράβιος καὶ ὁ 
κατὰ Στήλας, ἧττον δ᾽ οἱ λοιποί. ἡ δὲ περι- 
κλείουσα αὐτοὺς γῆ τριχῆ νενέμηται, καθά- 
περ εἴρηται. ἡ μὲν οὖν Εὐρώπη πολυσχημονε- 
στάτη πασῶν ἐστιν, ἡ δὲ Λιβύη τἀναντία 
πέπονθεν, ἡ δὲ ᾿Ασία μέσην πως ἀμφοῖν ἔχει 

, ἦ καὶ ἄλλῳ, ΟΔΒδΌΡΟΙ ΘοΠ] θοῦ ΓΕΒ ; οαϊύογβ ζο]]οννίηρ. 
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ΘΕΟΟΘΒΑΡΗΥ, 2. ς." 1η--ι 

ουβίοχηθ δα σοῃδυϊ αϊ οηβ ὑπᾶῦ ὯῸ ἸΟΏΡΟΥ οσχἰβῦ, [ῸΓ 
1Π6 τϑᾶβοη [πῇ ἉὈΠΠΥ ὑὐρὲϑ πὰρ ἴῃ ὑΠ 6 ῖνγ ο456 δ 88 
ἰἴὸ ἀοδ5 πὶ ἔπε ς86 οὗ ἀδεᾶβ οὗ δοϊίοῃ ; ἐπμδῖ ἴβ, εἰ 6. 
ἴο ἱποῖϊζα επλυ]αϊίοη οὐ 656 ἀνοϊάδηςς οὗἉ [ἢϊ58 οὐ ὑπιδί. 

18. 1 πον Γαϑαμπηθ τὴν ἢγϑὶ βἰκεϊος οὗ ἴῃς ἱπῃαρὶϊοα 
γον] πα βὰν ὑπαὺ οὐν ἱπηδοϊϊεα ψοῦ]α, Ὀεΐηρ σὶρ 
Ὀγ {πΠῸ 568, Δα πμῖ8 ἰηἴο {561} ἔγοτα ὑῃ6 δχιίθγϊου 868 
δοηρ με ὀσεδῃ τδηΥ φ]5, οὗ νηΐ ἢ [ΟΥ̓ ΔΓῸ νΟΙῪ 
Ἰαγσε. ΟὐὗὨ ὑδμεβεὲ ἔουσ συ ]β ἔπ6 πουΐηοση οὴ6 ἰ5 
ο4]16ἃ πε (δϑρίδη ὅεα (ὑπουρὴ ϑοτὴθ ς4}} 1ὺ {Π6 
Ηγντοδηΐδῃ 868); [Π6 Ῥεγβίδη Οὐ] δηᾶ πῸ Ασα ίδῃ 
συ! Ροὺν ἱπ]απᾶ ἤοτα με ϑουΐμογη 868, [Π6 Ομ 6 
δρουΐ ορροϑβῖϊε ἔπε Οδβρίδηῃ ὅεα δηᾶ ἴῃ 6 οἵπον δρουΐ 
ορροϑίϊε η6 Ροηῖιβ; δῃὰ [ῃη6 ἔουγίῃ, ψϊο ἢ ΓᾺΡ 
ἐχοθοᾶβ ὑπ οὔμειβ ἴῃ 581Ζ6, 5 ἐοσιηβα ὮὈΥῪ ἴπ6 568 
τυ] ἢ 18 οδ]16α [ῃ6 [πη ϑυῖοῦ 8568, οΥ Ουν 564 ; Ὁ [Δ |.65 
15 θερὶ πηΐπρ ἴῃ ἔῃ νγεϑὺ δ Π6 βδἴγαϊ δ δ ἴῃς ΡΊ]]ΑΓ8 
οἵ Ηδεῖδοῖεβ, δπα οχίθπαβ Ἰεηρσίην δα ἰοννατβ {ἢ 6 
Ταρίουβ οὗ ἴῃς δαβῦ, ρυΐ νἱἢ νατγίηρ Ὀταδαΐῃ, δηά 
ἤηΑΠ}Ὺ αἰνία 65 ἰὐβεὶ δα επᾶβ ἰῇ ὕννο 568-}1κ6 ρυ]β, 
ἴμ6 ομα ου {πὸ Ἰθ δ μδη4, ν οἢ να 981} ἔπε Ἑμυχίηα 
Ῥοηΐιυβ, δπᾶ ἐπε οἴμεν οοῃδίβιϊηρ οὗ πε Ἐργρίίδῃ, 
ἴῃς Ῥδιρυ])δη, Δηα πΠῸ 58σδῃ 85.688. ΑἹ] ὑπ6β86 
δἰοτοϑαϊα ρυ]ῆβ ἢᾶνα πάτον ἰη]οὺβ ἔσο ἔπε Εἰχίοσίον 
5368, ΡΑυ ου]Υγ ὑῃ6 Αταρίδῃ αὐ] δηα ὑπαὶ δὺ πε 
ΡΠ]ΑΥθ, ἤσθτθδαβ ἐπα οὐἤουβ ΔΥῸ ποὺ 80 ΠΟ. Τὴ 

Ιαπα ἐπμαῦ βυγγουπαβ Π686 συ] 15 αἰν δα 1ηἴο γος 
Ραγῖβ, ἃ5 1 ἴᾶνῈ βδεἱϊά. Νον Εσοραε ἢδ5 ἴδε χηοϑὺ 
᾿ΤΕΡΌΪΑΡ 5ῃδρε οὗ 41} ἴηγες; [ργὰ μᾶ8 ὑπεα τηοβὶ 
ΤΟΡΌΪΑν 5ηαρε ; ψῃ1]6 Αϑὶα ὁσουρίθβ 8 βοτί οὗ τη ϊ4α]68 

467 
ΗΗ 2 



Ξ5ΤΒΑΒΟ 

(122 τὴν διάθεσιν ἅπασαι δ᾽ ἐκ τῆς ἐντὸς παρα- 
λίας ἔχουσι τὴν αἰτίαν τοῦ τε πολυσχήμονος καὶ 
τοῦ μή, ἡ δ᾽ ἐκτὸς πλὴν τῶν λεχθέντων κόλπων 
ἁπλῆ καὶ χλαμυδοειδής ἐστιν, ὡς εἶπον, τὰς δ᾽ 
ἄλλας ἐν μικρῷ διαφορὰς ἐατέον: οὐδὲν γὰρ ἐν 
τοῖς μεγάλοις Τὸ μικρόν. ἔτι δ᾽ ἐπεὶ κατὰ τὴν 
γεωγραφικὴν ἱστορίαν οὐ σχήματα μόνον ζητοῦμεν 

καὶ μεγέθη τόπων. ἀλλὰ καὶ σχέσεις πρὸς ἄλληλα 
39. «ὦ Ψ Ν ν » “» Ν ’, ς αὐτῶν, ὥσπερ ἔφαμεν, καὶ ἐνταῦθα τὸ ποικίλον ἡ 

ἐντὸς παραλία παρέχεται μᾶλλον ἢ ἡ ἐκτός. πολὺ 
δ᾽ ἐστὶ καὶ τὸ γνώριμον καὶ τὸ εὔκρατον καὶ τὸ 

πόλεσι καὶ ἔθνεσιν εὐνομουμένοις συνοικούμενον 

μᾶλλον ἐνταῦθα ἢ ἐκεῖ. ποθοῦμέν τε εἰδέναι 
ἴω 3 ’ ’ ’ ταῦτα, ἐν οἷς πλείους παραδίδονται πράξεις καὶ 

πολιτεῖαι καὶ τέχναι καὶ τἄλλα, ὅσα εἰς φρόνησιν 
συνεργεῖ, αἴ τε χρεῖαι συνάγουσιν ἡμᾶς πρὸς 

ἐκεῖνα, ὧν ἐν ἐφικτῷ αἱ ἐπιπλοκαὶ καὶ κοινωνίαι" 
“ 2.» 2 Ἁ μή 3 ΄- “ 3 3 - ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ὅσα οἰκεῖται, μᾶλλον δ᾽ οἰκεῖται 

[ον Ν Ψ Ν ,“" ς Μ) ς καλῶς. πρὸς ἅπαντα δὲ τὰ τοιαῦτα, ὡς ἔφην, ἡ 
παρ᾽ ἡμῖν θάλαττα πλεονέκτημα ἔχει μέγα' καὶ 

δὴ καὶ ἔνθεν ἀρκτέον τῆς περιηγήσεως. 
19. Εἴρηται δὲ ὅτι ἀρχὴ τοῦδε τοῦ κόλπου 

ἐστὶν ὁ κατὰ τὰς Στήλας πορθμός' τὸ δὲ στενό- 
’ ς 4 ’ [4 τατον τούτου περὶ ἑβδομήκοντα σταδίους λέγεται" 

παραπλεύσαντι δὲ τὸν στενωπὸν ἑκατὸν καὶ εἴς- 
’, » ᾽7 ᾽ ε κοσι σταδίων ὄντα διάστασιν λαμβάνουσιν αἱ 
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ΘΕΟΟΒΑΡΗΐΥ, 2. ς. 1τ8-τὸ 

Ροβίοη θεΐνεθη ᾿ῃς οὔδει ὕνο 1η {}}}8 γεββϑρεοῖ. Αμπά 
ἴπ6 οαυ8δε οὗἨ ὑπεὶνγ ἰτταρυ αΥ οὐ ὑπεὶγ ᾿δοῖκ οὗὨ [ἰἴ 
1165 ἴῃ ἴῃς σοδϑι] πα οὗ 6 [ηϊευῖοῦ 568, ψ ]  γθαβ {116 
ςοδϑβί! πα οὗ [Πς Εἰχιεσῖονῦ 568, ψ ἢ Π6 ἐχοθρίϊοη οὗ 
μαὺ οὗ ἴῃς δἴογεβαϊα ρυ]β, 18 σαρο]αν δηά, ἂ5 1 δανε 
Β814, κὸ ἃ σῃ]αηυ5; Ὀυΐξ [ τηυδὺ ἰΙεᾶνε οὐ οὗ νίεν 
ἴῃς οἴου δ᾽ ρῃῦ ἱγγαρ]αυ 165, Ὁ ἃ 1{{|6 τῃΐηρ 15 
ποῖμίηρ ἤθη ψὰ ἃ16 ἀθδ]ησ ψἢ στεαὺ τῃίηρθ. 
Αμα ἔαγΐπεν, βἷθοα ἴῃ πα βίυαγ οὗ ρεοργδρῃῆνυ νὰ 
᾿Ἰπαυΐγα ποῦ ΠΊΘΡΕΙΥ ᾿πἴο ἴπε Βηδρεβ δηᾶ αἰ ηβ οἢ5 οὗ 
σουπέτίεβ, θαΐ 4150, 88 1 ἢδνα 5δϊά, ἰπῖο {πεῖν ροϑι Π]Οἢ 5 
νῖἢ τοίδγοησοα ἴο δδοὴ οἰμοσ, μοσοίη, ἴοο, 6 οοδϑῦ- 
᾿πὸ οὗ με [ηὐογίου ὅεα οὔδυβ ῸΣ ΟὟΥ σοΟΠΒ ἀθυα 0 
ἸΏΟΥῈ νᾶ ἀοἴδι! δὴ ὑμαὺ οὐ {πΠῸ Εἰχίοσίου ὅ6δ. 
Αμα ἔὰν ρστεαῖον ἰὴ οχίθηῦ μαύα ὕπδὴ ἴῃογα 5 {Π6 
Κηον ρΡογζίομ, δα ἴΠὸ [δηιροῦαῖθα ρογίΐοῃ, δῃα ὑῃῈ 
Ρογίίοη ἱμμαριϊθα ὈΥῚ να ]]-σονεῦμοα οἱδε5 δηὰ 
παϊϊοηβ. Αἀραΐη, ννα ψ 88} ἴο Κπον ἀρουῦ ἴῃοβα ρᾶτγὶβ 
οὗ ἴῃς νου] ψ μογα ὑυδα! θη Ρ]Δο 68. το ἀδθεαβ οὗ 
δοίίοη, μο] 1681] οοηδυϊτυὐοηβ, ἃγΐβ, δπα δνευυτῃΐηρ 
6156 {πδὺ οοπίσθαΐεβ ἴο ρῥγϑοῖῖοδ] υνίβάοιω ; δῃηα οὐῦ 
6665 ἄγαν ἃ5 ἴο ἴπο56 ρ]δοθβ νυ ἢ ψ Πϊς ἢ σοΟγ σοΐδὶ 
ΔΩ 5οοἶα] ἱπὐογσοΌΥ86 15. αὐΐδί8}0]6 ; δηῃα {686 8.06 
πε ρ]δθθβ ὑπαὶ τὲ ὑπάᾶθσ ρονθσῃχηθηΐ, ΟΥἨ τα Υ 
ὉΠΑ͂ΘΥ ροοᾶ ρσονεγπιηθηῖ. Νόον, 8ἃ5 1 ἤδνθ 5814, οὖσ 
Ιηϊοῦῖοῦ ὅθα 88 ἃ ρσγεαΐ δανδηΐαργε ἴῃ 4}} {π686 
Τεϑρθοῖβ; δηᾶα 80 ψἱτἢ ἰδ 1 τηυϑθῦ Ῥαρὶπ ΤΥ ἀε- 
βουϊρύϊοῃ. 

19. 1 πᾶνε δἰγεδαγ βἰαϊθα ὑμπαὺ {116 βἰταὶξ αὐ ἴῃς 
ῬΠ]δΥβ ἔογαβ ἴῃς Ὀαρίπηΐϊηρ ἴο ὑπὶ5 συ]; δηπᾶ {πε 
παιτοναδὺ ραγὶ οὗἩἨ ὑῃπε βἰγαὶϊῦ 15 βαα ἴο μὲ δρουΐ 
Βαυθηΐυ δἰδαΐα; ὑμαυΐ ΔἾὟΔΙ γοὺὰ 581} ῃτουρῃ {δε 
ΠΔΊΤΟΥΒ, ΠΟ ἀγα οπ6 ὨυΠαΓεα δπα ὑνναηῖΥ βἰδαΐα 
ἴῃ Ἰεηρίῃ, [μ6 οοαδὶβ ἴακε ἃ αἀἰνεγρεηῦ οουγβα ἃ}} δὖ 
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ἡιόνες ἀθρόαν, ἡ δ᾽ ἐν ἀριστερᾷ μᾶλλον εἶτ᾽ 
ὄψις μεγάλου φαίνεται πελάγους. ὁρίξεται δ᾽ 
ἐκ μὲν τοῦ δεξιοῦ πλευροῦ τῇ Λιβυκῇ παραλίᾳ 
μέχρι Καρχηδόνος, ἐκ δὲ θατέρον τῇ τε ᾿1βη- 
ρικῇ καὶ τῇ Κελτικῇ κατὰ Νάρβωνα καὶ Μαοσ- 
σαλίαν, καὶ μετὰ ταῦτα τῇ Λυγυστικῇ, τελευταίᾳ 

δὲ τῇ ᾿Ιταλικῇ μέχρι τοῦ Σικελικοῦ πορθμοῦ. 
τὸ δ᾽ ἑῷον τοῦ πελάγους πλευρὸν ἡ Σικελία ἐστὶ 
καὶ οἱ ἑκατέρωθεν αὐτῆς πορθμοί' ὁ μὲν πρὸς τῇ 
Ἰταλίᾳ ἑπταστάδιος, ὁ δὲ πρὸς τῇ Καρχηδόνι 
Δίων καὶ πεντακοσίων σταδίων. ἡ δ᾽ ἀπὸϊ τῶν 
ἃ τηλῶν ἐπὶ τὸ ἑπταστάδιον γραμμὴ μέρος μέν 
ἐστι τῆς ἐπὶ Ῥόδον καὶ τὸν Ταῦρον, μέσον δέ πως 
τέμνει τὸ λεχθὲν πέλαγος: λέγεται δὲ σταδίων 
μυρίων καὶ δισχιλίων: τοῦτο μὲν δὴ τὸ μῆκος 
τοῦ πελάγους, πλάτος δὲ τὸ μεγίστον ὅσον πεντα- 
κισχιλίων σταδίων τὸ ἀπὸ τοῦ Γαλατικοῦ κόλπου 
μεταξὺ Μασσαλίας καὶ Νάρβωνος ἐπὶ τὴν κατ᾽ 
ἀντικρὺ Λιβύην. καλοῦσι δὲ τὸ πρὸς τῇ Λιβύῃ 
πᾶν μέρος τῆς θαλάττης ταύτης Λιβυκὸν πέλα- 
γος, τὸ δὲ πρὸς τῇ κατ᾽ ἀντικρὺ γῇ τὸ μὲν 
Ἰβηρικόν, τὸ δὲ Λιγυστικόν, τὸ δὲ Σαρδόνιον,2 
τελευταῖον δὲ μέχρι τῆς Σικελίας τὸ Τυρρηνικόν. 
νῆσοι δ᾽ εἰσὶν ἐν μὲν τῇ παραλίᾳ τῇ κατὰ τὸ 
Τυρρηνικὸν πέλαγος μέχρι τῆς Λιγυστικῆς συχναΐ, 
μέγισται δὲ Σαρδὼ καὶ Κύρνος μετά γε τὴν 
ικελίαν' αὕτη δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἐστὶ μεγίστη 

τῶν καθ᾽ ἡμᾶς καὶ ἀρίστη. πολὺ δὲ τούτων 

1 τῆς, ΚΥΔΙΏΘΥ Βιιροοίβ, Ὀοΐοσθ τῶν στηλῶν; Μοὶποῖτθ 
ἀοϊεῖοβ ; Ο. Μά]ΟΣ δρργονίηρ. 

32 Σαρδόνιον, Οογαῖθ, ἔογ Σαρδώνιον; Μοίπεκα [οἸ]ονίηρ ; 
Ο. ΜΌϊΙοΣ ρρσονίῃηχ. 
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ΟΕΟΟΘΟΒΑΡΗΐΥ, 2. 5. το 

οὔςΘ, ὑβουρῇ {Π6 ὁπ οἡ ἐδ Ἰεῖν ἀϊνογραβ τηογα ; δηᾶ 
ὕμ6η [6 συ} δβϑυσηθϑ ὑῃ 6 ἀϑρθοὺ οὗ ἃ ργεαὺ 5βεὰ. [Ὁ 
ἷθ Ῥοιῃαθα οὐ ὑμε τἱρηῦ 5146 Ὀγ πε οοδϑι]ηα οὗ 
ΤΠᾺΡγὰ ἃ5 ἔαν δ Οδυΐδβαρε, δπα οἡ με οὔμεὺ ἰάς," 
Βγοῖ, Ὁ. Προυα δηα 4150 ὈγῪ (δ! σα ἴῃ ὑπ τερίομβ οὗ 
ΝΑθο ἃπα Μα551116, δηα παχὺ Ὀγν Γρυτία, πα ἤμ8}}γ 
Ὀγ [1ἴὰ]ν 85 ἴᾺΥ ἃ5 με ϑύσγαϊξ οὐ 51. γ. ΤΊῈ δαβίευῃ 
δἷας οὗ [Π|15 868 15 ουτηθα ὈΥ ϑ1Ογ δηα {Πε6 5 γαὶῦβ 
ΟὨ ΕἸ ΓΠΘΥ 5146 οὗ 5ῖον ; π6 ὁπ θεύΐνγαεῃ [{8}}ὺ δηᾶ 
ΘΙ ἰδ βανθη βἰδαϊα ἰῃ ἢ ἀπά ἰδ οηέ θεν θθῃ 
ΘΙΊΟΙΥ δηα Οαγίμπαρε ἰ56 ἄΐεεη Βυπάγεα κἰδάϊα. Βαϊ 
16 Ἰπὸ ἔγοτη ἴῃς 1115 ἴο {Π6 βαενεῃ-ϑίδαϊδ βίγαϊν 15 
ἃ ρατῦ οὗ ἴπΠεπ Ἰπε ἴο ΒΠοάδβ δπᾶ {πῸ Τδυγὰς δηρε; 
1 ουΐϑ ἴῃ δἴογεβδία 568 δρρτοχίμλαΐεὶ νυ ἴῃ ὕΠ6 τα ἱ46]6 ; 
δΔηά [Ὁ 15 5814 ἴο 6 ὕνγοῖνα ὑπουβδηα ϑἰδαΐα ἰῃ ἰεηρίῃ. 
ΤΗηΐς, ἴΠ6η, ἰδ 86 Ἰδηρίς οὗὨ ἴῃς 868, 1] 6 115 ρσγοδῦ- 
δῦ Ὀγοδάτῃ ἰς 85 τηποῇ 85 ἥνε ὑμπουβδηά 5ἰδαΐδ, ἐς 

ἀϊδίδηος ἔσο πε Οαἰαῦϊς συ] θεὔννεεη Μ4551118 δηᾶ 
Νάσθο ἴο ῃ6 ορροβίϊα οοὐδὺ οὗ [ῦγὰ. Τῆς εδηζτα 
Ρογϊοι οὗ {Πἰ5΄868 δἱοῃρ' ἴπ6 οοδϑὺ οὗ [λῦγα ὑΠ6Υ ο8]] 
ἴΠ6 Τάργδῃ 868, δῃᾶ πε ρογίϊομ ὑπαὺ 1168 δίοῃρ {116 
ορροβίϊε Ἵοοᾶβδὺ ὕπαν 68]}, ἰη οτγά θυ, ἴῃς 1] ογίδη 868, 
ἴῃς Γἀρυτίδη 868, [Π6 ϑαγζαϊηΐδηῃ 868, Δπα ἢἤπ4])γ, ἴο 

Βιογ, [ῃ6 ὙΤγτιμοηίδη 8ὅεὰ. ΤΏοσα γα ΠυτηθΓουβ 
᾿ς 16] η 8 Δοηρ ἢε οοδδὺ οὗ πε Τγυγῃθηΐδη ὅδα 85 [ἈΓ 

85 [λρυγία, δπα Ἰατρεϑὺ οὗ 41} δῖ ϑαγάϊηϊα δηᾶ 
Οογϑείοα, Ἔχοθρὺ ϑίοιγ ; Ραΐ ΒΊΟΥ 15 ἔπε Ἰατρεβδὶ δηὰ 
Ὀεβῖ οὗ 41} [6 151]8η45 ἴῃ ΟἿΓ ραγΐ οὗ {6 ψου]ά. 
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λειστόμεναι “πελάγιαι μὲν Πανδατερία " τε καὶ 
Ποντία, πρόσγειοι δὲ Αἰθαλία τε καὶ Πλανασία 
καὶ Πιθηκοῦσσα καὶ Προχύτη καὶ Καπρίαι καὶ 
Λευκωσία καὶ ἄλλαι τοιαῦται. ἐπὶ θάτερα δὲ 
τῆς Λιγυστικῆς αἱ πρὸ τῆς λοιπῆς ἠιόνος μέχρι 
Στηλῶν οὐ πολλαί, ὧν εἰσιν αἵ τε Ρυμνήσιαι " 
καὶ Ἔβυσος' οὐ πολλαὶ δ οὐδ᾽ αἱ πρὸ τῆς 
Λιβύης καὶ τῆς Σικελίας, ὦ ὧν εἰσι Κόσσουρά τε 
καὶ Αἰὐγίμουρος καὶ αἱ Λιπαραίων νῆσοι, ἃς 
Αἰόλου τινὲς προσαγορεύουσι. 

20. Μετὰ δὲ τὴν Σικελίαν καὶ τοὺς ἑκατέρωθεν 
πορθμοὺς ἄλλα πελάγη συνάπτει' τό τε πρὸ τῶν 
Σύρτεων καὶ τῆς Κυρηναίας καὶ αὐταὶ αἱ Σύρτεις 
καὶ τὸ Αὐσόνιον μὲν πάλαι, νῦν δὲ καλούμενον 
Σικελεκόν, σύ ρρῦν: ἐκείνῳ καὶ συνεχές. τὸ μὲν 
οὖν πρὸ τῶν Σύρτεων καὶ τῆς Κυρηναίας καλεῖται 
Λιβυκόν, τελευτῷ δ᾽ εἰς τὸ Αἰγύπτιον πέλαγος. 
τῶν δὲ Σύρτεων ἡ μὲν ἐλάττων ἐ ἐστὶν ὅσον χιλίων 
καὶ ἑξακοσίων σταδίων τὴν περίμετρον" πρό- 
κεινται δ' ἐφ᾽ ἑκάτερα τοῦ στόματος νῆσοι Μῆνίγξ 
τε καὶ Κέρκινα. τῆς δὲ μεγάλης Σύρτεώς φησιν 
᾿Ερατοσθένης τὸν κύκλον εἶναι πεντακισχιλίων, 
τὸ δὲ βάθος χιλίων ὀκτακοσίων ἀφ᾽ Ἑσπερίδων 
εἰς Αὐτόμαλα καὶ τὸ τῆς Κυρηναίας μεθόριον 
πρὸς τὴν ἄλλην τὴν ταύτῃ Λιβύην" ἄλλοι δὲ τὸν 
περίπλουν “τετρακισχιλίων σταδίων εἶπον, τὸ δὲ 
βάθος χιλίων πεντακοσίων, ὅσον καὶ τὸ πλάτος 
τοῦ στόματος. τὸ δὲ Σικελικὸν πέλαγος πρὸ τῆς 
Σικελίας ἐστὶ καὶ τῆς ᾿Ιταλίας ἐπὶ τὸ πρὸς ἕω 

: , Πανδατερία, Μοίηθικϑ, ἔοσ Πανδαρία. 
23 αἴ τε Γυμνήσιαι, θυ ΤΏΙ], Ἐπ τοιρόν. ἴογ ἧ τε Γυμνησία. 
5. οὐδ᾽ αἱ, ΟΟΥαΙΒ, ἴογ οὐδέ ; Μοΐποῖκο ζο]]ονίῃς. 
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Ἐὰὺ ὈΘὨἰπα τ1Π6856 ἴῃ 51Ζ6 ἀτὲ ῬΡαπάδϊζοσία δα Ροηϊίδ, 
ψΒΊΟἢ 116 ἴῃ ὑπ ορθη 868, δηά, ᾿γίμρ μεὰῦ [πε ᾿δΔηα, 
Αδαδ], Ρ]απαβία, Ριμθουββδα, Ῥγοοηγία, Οδργαδθ, 
ΤΙ, ουςοσία, δα οἴποῖβ ἧκὸ μοι. Βιιΐ οὐ {π6 οἴου 
546 οὗ {πε Τὐρυγίδη ὅδ {ῃς ἰϑ]δηᾶβ οὔ ὕπε τεϑὲ οὗ 
ἴΠε σοδϑὲ ἂρ ἴο ὑμε ΡΙ]Πᾶγ5 ἄτα ἢοῦ ὨΠΠΘΥΟΙ 5, ΔΙΠΟΠ ν᾽ 
ψ  ] ἢ τα [6 Ογτηηαβίαα δηα Εργϑιϑβ; δπα ἴποβα οὔ 
1η6 σοαϑὶβ οὗ Γ|ργὰ δηα 51᾽ΟΥ ἅτε ποῖ Πυμ)ΘΥΟῦΒ, 
οἰἴμθυ, διηοηρ ΒΟ. ἅτε Οοββϑυτα, Αδρίτατυβ, δπὰ 
16 Γἡράατγίδι 15]δηα8, ψ ο ἢ σοπχα 681} ἰῃ6 15]4πα5 οὗ 
ΑΘ]. 

20. Βεγοῃά ΕἾ] Υ δῃᾷ ὑπ6 βἰγαϊϊβ οὴ μοϊῇῃ βἰ46β οὗὅ 
ἰδ ΟὔΟῚ βΒθ85 Ἰοΐὶῃ ψ ἢ [Π6 ΤΌΟΤΤΩΟΙ 5ε8Δ. Τῆς ἤγϑι 15 
ἴΠε 868 ἰπ ἔγοπῦ οὗ ὑῃς6 ϑ'γγῖθβ δῃα ὕγγδηδεα δῃᾶ [Π6 
ἵνο ϑ'γγῖθβ ὑπαειηβοῖνεβ, πα {Π6 βϑοοῃα ἰβ5 {6 56ᾶ 
[ουτ οΥΪν ο41|166 ἴῃ6 Αυδοηΐδη 8684, ὰῦ πον ὑπ6 
Θ161]!]4ῃ 564, ψ ]οἢ 15 οομῆπδηῦ νὴ ἢ δηα ἃ οοηὔϊπηιυ- 
δἰΐοη οὗ {116 ῃγϑῦ βδεὰαῚ Νον ῃς 56ὰ ἴῃ ἔγοηΐ οὗ {6 
ϑγτίεβ δηα Ογγεηδθᾶ 15 ο8116α πε ΓᾺΡγδη 868, δπα ἰϊΐ 
ἐπάϑ δὺ ἴῃς Ἐρσγριίδη 8εα. ΟὗὨ [ῃε ϑγγίεβ, ἔῃ [6 ββδὺ 
ἰ5 δρουῦ ομε ὑποιιδαπα βἰχ Βιιπαγοα βἰδαϊα ἴῃ οἰγουχα- 
ἔθυύθῃςο ; δηᾶ {ῃ6 19]δηᾶάς Μϑηΐηχ δῃηα (ὐδγοῖηδᾶ 116 δ 
Εἰ ΠΟΥ 5146 οὗὨ 118 τηουῃ. Α5 ἔον ὑμε τγϑαῖεν ϑγγίββ, 
Ἐγαϊοβύμοποθ δαγ8 ὑμδὺ 118 οἰτουϊῦ 18 ἔνα ὑπουδαπα 
βἰδάϊα, δῃὰ ἰΐϊ8 Ὀγθδαΐῃ εἰσ ΐθθ Ὠυμαᾶγεα δἰδαϊΐα, 
τεοκοηίΐηρ ἔτοσῃ ἴΠς Ηδθρουαθα ἴο Αὐἴογηδ]α δα ἴο 
ἴῃ6 σοϊησηοη θουπάδνῪ ὑεΐνεε Οὐγθῆδθα δηα ἰῃ6 
γεδὶ οὗ Γὰργὰ ἴῃ ὑδαὺ τερίοῃ ; υυΐ οἴποτβ ἤδνε δϑίϊ- 

᾿χηδί θα ἰΐ5. οἰγουϊδ αὖ ἴουν ὑπουβαηα 5ἰδαΐα, δηα ἰΐβ 
Ὀγοδαὶῃ αἱ ἤΐοθῃ ἢυπαγοα βἰδαάϊα, 85 τασοἢ 85 [ἢ 6 
Ὀγοδα!}} οὗ ἰΐ8 πιουτῃ ἴδια Τῆδ δι. }Π]18ῃ 566 1168. ἴῃ 
ἵτοπὺ οὗὨ Θ᾽ ον δηα Πἰαὶν ἰονναγᾷ [6 τερίομβ οὗ ἐπε 
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μέρος καὶ ἔτι τοῦ μεταξὺ πόρου τῆς τε 'Ρηγίνης 
μέχρι Λοκρῶν, καὶ τῆς Μεσσηνίας μέχρι ᾿ Συ- 
ρακουσῶν καὶ Παχύνου. αὔξεται δ' ἐπὶ μὲν τὸ 
πρὸς ἕω μέρος μέχρι τῶν ἄκρων τῆς Κρήτης, καὶ 
τὴν Πελοπόννησον δὲ περικλύζει τὴν πλείστην, 
καὶ πληροῖ τὸν Κορινθιακὸν καλούμενον κόλπον" 
πρὸς ἄρκτους δὲ ἐπί τε ἄκραν ᾿Ιαπυγίαν καὶ τὸ 
στόμα τοῦ ᾿Ιονίον κόλπου, καὶ τῆς ᾿Ηπείρου τὰ 
νότια μέρη μέχρι τοῦ ᾿Αμβρακικοῦ κόλπου καὶ 
τῆς συνεχοῦς παραλίας τῆς ποιούσης τὸν Κοριν- 
θιακὸν κόλπον πρὸς τὴν Πελοπόννησον. ὁ δ᾽ ᾿Ιόνιος 
κόλπος μέρος ἐστὶ τοῦ νῦν ᾿Αδρίου λεγομένου" 
τούτου δὲ τὴν μὲν ἐν δεξιᾷ πλευρὰν ἡ ᾿Ιλλυρὶς 
ποιεῖ, τὴν δ᾽ εὐώνυμον ἡ ̓ Ιταλία μέχρι τοῦ μυχοῦ 
τοῦ κατὰ ᾿Ακυληίαν. ἔστι δὲ πρὸς ἄρκτον ἅμα καὶ 
πρὸς τὴν ἑσπέραν ἀνέχων στενὸς καὶ μακρός, 
μῆκος μὲν ὅσον ἑξακισχιλίων σταδίων, πλάτος δὲ 
τὸ μέγιστον διακοσίων ἐπὶ τοῖς χιλίοις. νῆσοι δέ 
εἰσιν ἐνταῦθα συχναὶ μὲν αἱ πρὸ τῆς Ἰλλυρίδος, 
αἵ τε ᾿Αψυρτίδες καὶ Κυρικτικὴ καὶ Λιβυρνίδες" 
ἔτι δ᾽ Ἴσσα καὶ Τραγούριον καὶ ἡ Μέλαινα Κόρ- 
κυρα καὶ Φάρος: πρὸ τῆς ᾿Ιταλίας δὲ αἱ Διο- 
μήδειοι. τοῦ Σικελικοῦ δὲ τὸ ἐπὶ Κρήτην ἀπὸ 
Παχύνου τετρακισχιλίων καὶ πεντακοσίων στα- 
δίων φασί: τοσοῦτον δὲ καὶ τὸ ἐπὶ Ταίναρον τῆς 
Λακωνικῆς" τὸ δὲ ἀπὸ ἄκρας ᾿Ιαπυγίας ἐπὶ τὸν 
μυχὸν τοῦ Κορινθιακοῦ κόλπου τῶν μὲν δρισ- 
χιλίων ἐστὶν ἔλαττον, τὸ δ' ἀπὸ ᾿Ιαπυγίας εἰς 
τὴν Λιβύην πλέον τῶν τετρακισχιλίων ἐστί. 
νῆσοι δ᾽ εἰσὶν ἐνταῦθα ἥ τε Κόρκυρα καὶ Σύβοτα 
πρὸ τῆς ᾿᾽Ηπειρώτιδος, καὶ ἐφεξῆς πρὸ τοῦ Κοριν- 
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Θαϑὶ, δη6, μθϑίθϑ, ἴῃ ἔτοηῦ οὗ ἴῃς βἰγαὶϊ ὑπαὶ 1165 
μεῦνγδθη {Π6ιλ---ἶπ ἐγοηῦ οὗὨἨ [6 ᾿οιτί του οὗ ΒΠαρίυτη 
ἃ5 ΤᾺΓ δ5 [οοῦΐ, δα οὗ ἴΠ6 [ουτ του οἵ Μεββίηδ 8ἃ5 
ἴᾺΥ ἃ5 ϑυγδουβα δηα Ῥδοῆγηυσμῃ. Τοναγα [ἢ 6 γα ρ 08 
οΟΥ 16 εαϑὸ Ὁ 5ἰγεΐοῃδθ οὐ ἴο ὑπ Ποδαϊδηᾶς οὗ 
(τοῖο, δα ἰΐα νναῖθιβ 4150 ψνδϑῇ στουπα χτηοβὶ οὗ ὑπ 
Ῥεβ]ορομηθϑὰβ δηα Ηἢ] νι μᾶὺ 5 ς81]16α ἴῃς Οὐ] οὗ 
Οοτγίπίῃ. Οἱ {πε ποσῖῃ 1 βἰγεΐοῃθβ ἴο ἴῃς Ιδρυρίδη 
ὥϑρε δπᾶ {πὸ τηουτῃ οὗ ἴῃς [Ιοπΐδη Οὐ] δᾶ ἴο {π6 
ΒΟΌΠΟΙη ρᾶτίβ οὗ Ερίγιβ 85 Δ. ἃ5 ἴῃ 6 Αὐηργδοΐδη 
Ου]ὲ δηὰ ἴῃς οοαϑὺ ἐπδὺ δα]οίπϑ ἰδ δηᾶ, τ τΠ6 
Ῥε]οροηηθβαβ, ἔοσττηβ ἴῃς Οουϊπιμίαθ αὐ]. Βαυΐ {Π6 
Ιοπΐδῃ Ουἱῇ ἰ5 ρα οὗ ν]μιδᾶῦ 15 ὕονν οδ]]16α τῃς 
Αἀτίαϊὶς ὅε4Α. Τῆς τἱρ]ιῦ 5146 οὗ ὑμ18 56ὰ 15. ἔογτηβα 
γ ΠΙγτία, πὰ ἴῃς εν ὈΥ [[4]}}7 ᾧρ ἴο 115 Πεδα δ 
Αφυϊ]εία. 10 τεδοῦεβ ὑρ ἴοναντας ὑπ6 πουΐῃ-σαβῦ ἴῃ ἃ 
ΠΑΥΤΟΥ͂ δηα Ἰοηρ οουγβ86 ; 8Ππα 18 Ἰαπρῃ 18 δρουΐ δἰχ 
τπουβαπαᾶ 5ἴδαϊα, ΨΏ116 1[[5 στεδίαθϑυ ὑὈγθδατῃ 15 ὕψεϊνα 
Βυπαγαά 5ἰδαϊα. ΤΏδτα ΔΥῸ ΠυΙΊΘΓΟΙΒ 518 15 ἴῃ (15 
868 : Οὔ {Π6 ΠΙγεδη οοαδὺ ὑΠ6 Αρϑβγτίϊά 68, ἀπα Ογγῖο- 
ἰἶοα, δια ἴῃς ΠΡυγη 65, ἃπα α͵50 556, Τταρυτγίυτη, 
ΒΙΔοῖς Οοτοντα, δῃμά Ῥμδιυβ; δηᾶ οἱ ἔϊἱε [{4]]18 
σοδϑὺ ἴῃς ΠὨΙοιηεᾶδδα. 17]16 βἰχεῖοὶι οὗ ἴπθ 5:10] δῇ 
368 ἕτοιμα Ῥδογγπυμ ἴο Οτεῖθ, ὑΠῸΥῪ 587., ΤΩ ΘΑΒΌ 685 
ἴουγν ὑπουδαπα ἔνε Ὠὐπάτγεοα 5ἴδαϊα, δα Ἰυδῖ 85 τηυοῇ 
ἐΠ6 βἰγείςῃῃ ἴἰο Τδοηδύυχῃ ἰπῃ [,δοοηΐα : 83Π6 {6 5ἰγεῖσῃ 

ἔτοτη 16 Ιαρυρίδη Οδρε ἴο ὑμπε ἢδδα οἵ με Ου]ῇ οὗ 
Οοτίηνῃ 5 1655 ὑπ8ὴ ἴῆγοο ὑπουβαπα 5ἴδαϊα, ψ 1] 6 
ἐμαὶ ἔἤοια ἰαργρία ἴο [ἀργὰ 15 τηροῦσα ἴπδῃ ἔὐυῦ 
ἐπουβαημᾶ. Τῆς ἰβἰδπᾶβς οὐ {1118 868 ἃ. : Οὐσογτα 
Δα ϑγβροῖα οΥἹ ἴῃς οοδδὺ οὗ Ἐρίτγυβ; δηὰ ποχὶ ἴο 
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θιακοῦ κόλπου Κεφαλληνία καὶ ᾿ΙἸθάκη καὶ Ζά- 
κυνθος καὶ ᾿Εχινάδες. 

21, Τῷ δὲ Σικελικῷ συνάπτει τὸ Κρητικὸν 
πέλαγος καὶ τὸ Σαρωνικὸν καὶ τὸ Μυρτῶον, ὃ 
μεταξὺ τῆς Κρήτης ἐστὶ καὶ τῆς ᾿Αργείας καὶ τῆς 
᾿Αττικῆς, πλάτος ἔχον τὸ μέγιστον τὸ ἀπὸ τῆς 
᾿Αττικῆς ὅσον χιλίων καὶ διακοσίων σταδίων, 
μῆκος δ᾽ ἔλαττον ἢ διπλάσιον. ἐν τούτῳ δὲ νῆσοι 
Κύθηρά τε καὶ Καλαυρία καὶ αἱ περὶ Αἴγιναν καὶ 
Σαλαμῖνα καὶ τῶν Κυκλάδων τινές. τὸ δὲ 
συνεχὲς τὸ Αἰὐγαῖόν ἐστιν ἤδη σὺν τῷ Μέλανε 
κόλπῳ καὶ τῷ Ἑλλησπόντῳ, καὶ τὸ Ἰκάριον καὶ 
Καρπάθιον μέχρι τῆς Ῥόδου καὶ Κρήτης καὶ 
Καρπάθου" καὶ τῶν πρώτων μερῶν τῆς ᾿Ασίας: 
ἐν ᾧ αἵ τε Κυκλάδες 5 νῆσοι εἰσὶ καὶ αἱ Σπορ- 
ἄδες καὶ αἱ προκείμεναι τῆς Καρίας καὶ Ἰωνίας 
καὶ Αἰολίδος μέχρι τῆς Τρωάδος, λέγω δὲ Κῶ 
καὶ Σάμον καὶ Χίον καὶ Λέσβον καὶ Τένεδον' 
ὡς δ᾽ αὕτως αἱ προκείμεναι τῆς Ἑλλάδος μέχρι 
τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς ὁμόρου Θράκης Ἐὔβοιά 
τε καὶ Σκῦρος καὶ ἸΠεπάρηθος καὶ Λῆμνος καὶ 
Θάσος καὶ Ἵμβρος καὶ Σαμοθράκη καὶ ἄλλαι 
πλείους, περὶ ὧν ἐν τοῖς καθ᾽ ἕκαστα δηλώσομεν. 
ἔστι δὲ τὸ μῆκος τῆς θαλάττης ταύτης περὶ τετρα- 
κισχιλίους ἢ μικρῷ πλείους, τὸ δὲ πλάτος περὶ 
δισχιλίους. περιέχεται δὲ ὑπὸ τῶν λεχθέντων 
μερῶν τῆς ᾿Ασίας καὶ τῆς ἀπὸ Σουνίου μέχρι 
Θερμαίου κόλπου πρὸς ἄρκτον ἐχούσης τὸν πλοῦν 

1 Καρπάθον, ἸΤΖΒοιοΙτα, ἔος Κύπρου ; ἀτοδκυγα, ΕΌΣΌ χουν, 
ζοΟ]Ποσῃζ. 

23 Π)ὸ ΜΩ͂Ν. δᾶνθ: μερῶν. Τῆς δ᾽ ᾿Ασίας αἴ τε Κυκλάξδες. 
ῬΙούμο αἀδ]θίθβ ὑμθ δ᾽ Ῥοΐογϑ ᾿Ασίας, διὰ ἱπβογίβ ἐν ᾧ Ὀϑίογα 
αἵ τε Ἰυκλάδες. 
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{π6πὶ, ΟΥ̓ 16 Οὐ] οὗ ΟοΥπίῃ, Οερ δ] δ πΐα, Π0Π868, 
Ζεαογηΐπα5, δπα ἔπε ΕΟ 8668. 

21. Αἀ]οϊπίπρ [6 51. δὲ 564 ἀγα {116 Ογεΐδῃ, ὑΠ6 
Βαγοηΐο, δηα 6 Μγτγΐοδηῃ 56:85. ΤῊς Μγγΐοδη 868 ἰϑ 
θεύνεθῃ Οτεῖθ, Αὐρεῖα ἢ δηα Αὐἰίοᾶ; 15 σγεδίαϑὶ 
Ὀγθδάτῃ, τηθαϑυτϑα ἴσο Αὐὐοδ, 5 δρουῦ ομα ὑπουβϑηα 
ὕνο πυπατγεα βἰδαΐδ, δηὰ 1ἴ8 Ἰδηρτῃ 15 1655 ΤΠδὴ ἄου]ς 
1ῖ5 Ὀγεδαᾶϊ. [Ἃἢ {Π|8 568 ἀγὲ ἴῃς ἰϑδηάβ οὗ Ογίμοτα, 
(αϊδυτῖα, Αορίηα ἂπα 15 πεῖρῃουσίηρ 15165, 54] 4115, 
ΔΗ βοιης οὗ πε Ογοϊδάθβ. Νεχὺ θεγομᾶ 6 Μγγΐοδῃ 
ϑ'δᾶ σΟΙΏ68 ἱτητη δα] δίεὶγ [ἢ 6 ΑἌροδῃ 868, ψ τ} Π 6 Οὐ] 
οὗ Μεῖ]δβ δ πε δε ]]εβροηΐ ; δηᾶ 4150 ἴῃς [σδγίδη 
Δα (Οδτραϊῃΐδη 8685, Ἔχιθπαϊηρ ἴο ΒΠοάᾶθβ, Οτεῖε, 
Οδγραίμυβ, πα ἴπε ἢγϑὶ τερίοῃϑβ οὗ Αϑία. [ἢ {πῸ Αθρσθδη 
8τ6 ἴΠς Ογοϊδαάεβ,2 ἴπΠ6 ϑρογδᾶάββ, δῃὰ ὑπ ἰϑ]δπᾶβ 
παῖ 116 οὔ Οαγία, [οπΐϑ, δπα Α60115 ὑρ ἴο ἴῃς Ττοδὰ 
---] τροδὴ (5, ϑδϊηοβ, (ἢ ΐοβ, [650 05, δα Τϑηθάο8 ; 
50 8150 ῃο56 ὑπαὶ 116 οἵ᾽ ατεεος 88 ἔδγ ἃ5 Μδοβάοηϊΐδ 
δηα ΤΉτγαοα {Π6 παχὺ οουπίτυ Ῥεγοπα Μϑοαάοηΐα--- 
δον, Ευροσα, ϑὅοντοβ, Ρεραγεῦποβ, [θη πο5, ΤΏ Δ805, 
ΙχΡτοβ, ϑδιηοίῆγδοθ, 8πΠα ἃ Πυ 6. οὗὨ οὔοῦβ, σ0ῃ- 
οοτηΐπρ Ψηΐσῇῃ [.5}4]] ΘΡΘ ΔΚ ἴῃ τὴν ἀοἴδ:]6α ἀΘβουιριίοη. 
ΤῊΣ Ἰεπρθῃ οὗ {15 568 15 δρουῦ ἔουγ ὑπουβᾶπα βἰδαϊδ 
ΟΥ 5ΠΡΌὉΠΥ τηοῦα, δπαὰ 18 Ὀγθδαῖΐῃ ἰ5 δροὰϊδ ὕὑνο 
ὑπουθδηα βἰδαΐα. [ὑ 5. βυσγουπαάθα ὈΥ πε δἰογεβδία 
ΓαρΊοΏ5 οὗ Αβία, δηὰ Ὀγ με οοδβὶ- πα ἔτοση ΒΘ. ἰ. ΠῚ 
ἴο ἴμ6 ΤἈογιηδίς αὐ] 85 γοῦ 5411 οσαγὰβ [Π6 πουίῃ, 

1 ΠΑΥρΟΪΙ8. 
2. Βέχαθο ἢδ8 7ι8ὺ Βαϊ {Πδὺ ““βοιηθ οὗ ὕπ Ογοϊδάθβ ᾿᾿ Ροϊοην 

ἴο ὑμ6 Μυγίοδῃ ὅθα. ΗἨθ βἰβθύῃοσθ Ὀ]δοθθ ““ΠΠΔΗΥ οὗ ὑΠ6 
 ρογδάοβ᾽ "ἡ ἴῃ ὑΠ6 Οδγρδύμίδη ὅδ (10. δ. 14) ; δηα ϑδιηοβ, (08, 
Δη4 οὔ 5 ἴῃ ὕδο Ιοατδη δθδ (10. ὅ. 18). Ηθπονν, Δρρδγθηΐ, 
ΙΏΔΚ65 ὑμ6 Αδρϑᾶπ δου μΘ μα 8]1] ὕμθβθ 18]4η 85 ἃ πα ΤΥ 
οἴμοῦβ θαβϑίθθ. Βαῦ ὕΠπ6 ταχὺ 18 οογγαρί. 
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παραλίας καὶ τῶν Μακεδονικῶν κόλπων μέχρι 
τῆς Θρᾳκίας χερρονήσου. 

22. Κατὰ δὲ ταύτην ἐστὶ τὸ ἑπταστάδιον τὸ 
κατὰ Σηστὸν καὶ ἼΛβυδον, δι’ οὗ τὸ Αἰγαῖον καὶ ὁ 
Ἑλλήσποντος ἐκδίδωσι πρὸς ἄρκτον εἰς ἄλλο 
πέλαγος, ὃ καλοῦσι Προποντίδα. κἀκεῖνο εἰς ἄλ.- 
λο, τὸν Εὔξεινον προσαγορευόμενον πόντον. ἔστι 
δὲ διθάλαττος τρόπον τινὰ οὗτος: κατὰ μέσον γάρ 
πως ἄκραι δύο προπίπτουσιν, ἡ μὲν ἐκ τῆς Εὐρώ- 
πῆς καὶ τῶν βορείων μερῶν, ἡ δ᾽ ἐκ τῆς ᾿Ασίας 
ἐναντία ταύτῃ, συνάγουσαι τὸν μεταξὺ πόρον καὶ 
ποιοῦσαι δύο πελάγη μεγάλα: τὸ μὲν οὖν τῆς 
Εὐρώπης ἀκρωτήριον καλεῖται Κριοῦ μέτωπον, τὸ 
δὲ τῆς ᾿Ασίας Κάραμβις, διέχοντα ἀλλήλων περὶ 
δισχιλίους 1 σταδίους καὶ πεντακοσίους. τὸ μὲν 
οὖν πρὸς ἑσπέραν πέλαγος μῆκός ἐστιν ἀπὸ 
Βυζαντίου μέχρι τῶν ἐκβολῶν τοῦ Βορυσθένους 
σταδίων τρισχιλίων ὀκτακοσίων, πλάτος δὲ δισ- 
χιλίων ὀκτακοσίων." ἐν τούτῳ δ᾽ ἡ Λευκὴ νῆσός 
ἐστι' τὸ δ᾽ ἑῷόν ἐστι παράμηκες, εἰς στενὸν 
τελευτῶν μυχὸν τὸν κατὰ Διοσκουριάδα, ἐπὶ πεν- 
τακισχιλίους ἢ μικρῷ πλείους σταδίους, τὸ δὲ 
πλάτος περὶ τρισχιλίους: ἡ δὲ περίμετρος τοῦ 
σύμπαντος πελάγους ἐστὶ δισμυρίων που καὶ 
πεντακισχιλίων σταδίων. εἰκάξουσι δέ τινες τὸ 
σχῆμα τῆς περιμέτρου ταύτης ἐντεταμένῳ Σικυθικῷ 

1Ο, Μῦν βίονγβ ὑμαῦ δισχιλίους τηυϑῦ ποῦ Ὀ6 ομδηρθά ἴο 
χιλίους, ψὶΌ τηοβῦ δα: ζοΥβ. 

3 ὀκτακοσίων, (Ὁ. ΜΌΪΙΟΥ ῬΥΟρΟΒ6Β ἴο ᾿ηβοσύῦ, δἴξον δισχιλίων 
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ΟΘΕΟΘΟΒΑΡΗΐΥ, 42. ς. 21-:22 

ΔΠα ΡΥ {ῃε6 Μδαοράδοπίδῃ Ου]ΐβ ὑρ ἴο πε ΤἭγδοϊδῃ 
ΟΠ ΓβΟ 656. 

22. ΑἸοπρ' {15 ΟΠδύβοηθβϑα 1165 ὑπΠ6 ϑἴγαϊΐ, βενθῆ 
βίδαϊα ἴῃ Ἰεηρίῃ, ρεύψεεη ϑδϑβῖαβ πα Αὐὔγαυδβ, ΓΠγου ἢ 
ψ ΘΒ 6 Αοσοδη 868 ἀπά {Π|ὸὲ Ηε]]εβροηῦ δτηρὺν 
πογίηνναναβ ἰηἴο ἃποῖθοῦ 5εὰ ψ ἷο} ὑΠ6Ὺ 64}} [ῃς 
Ῥγοροηΐίβ ; δπά {Π6 Ῥτοροῃῦῖϊβ εἰηρίϊεβ ἰηΐο ποῦθε ῦ 
568 τειτηδα {πὸ “ Επχίπο 1 Ροπῖυ58. ΤῊΪβ ἰαῖίον 18 ἃ 
ἀουθ}}]Ὲ 868, 50 ἴο βρβᾶᾷκ : ἴον ὕννο ῥγοχηομἴζουῖεβ 
ουῦ αὖ ἀρουΐ ὑῃς τη144]6 οὗὨ 1ἴ, οπς ἔγοιηῃ Εἰυτορα δηα 
1ῃ6 πουίβοση ρᾶτῖβ, δῃα {ΠπῸ οἴου, ορροβίϊε ἴο [ΐ, 
ἔἴγοταη Αϑίδ, ὑπ σοηῃἰγαοῦηρ ὑμ6 ρᾶβϑᾶρσε ᾿εύνγεεῃ 
ΤΠ 8πα ἔοστηΐηρ ἔνο ἰαῦρὲ 8688. ΤῊΘ Ῥγουηοηζοῦνυ 
οὗ Επγορα 15 ο]] 6 Οὐἰυτηοΐοροπ,2 δηᾶ ὑπαὶ οὗ Αϑία, 
Οαγαυη 5 ὃ; δηα πεν δῖα δρουῦ ἵνο ὑμπουβαπᾶ ἔνε 
Πυπατγεα σἰδάϊα αἰβίδηϊ ἔγοιη δδοὶ οὔμεσ. Νον 
ὑπῃ6 ννεδίειῃ 86 μᾶ5 ἃ ἰθεησίῃ οὗ ἴῆτεε ἱὑπουβδηα 
εἰσῃξδ υπαάγεα εἴδάᾶϊα, γεοκοηῖπρ ἔγοια Βυζδαῃίιιμι ἴο 
τῆς χαουΐῃβ οὗ {π6 Βογυβϑύμϑῃββ, ἃπα ἃ ὑγεδαῦ οὗ ἴννο 
τπουβαπα εἰρῦ Ὠυπάγοα 5ἴδα!α ; ἱπ ὑΠ15 568 ἴῃ ἰ5]δηᾶ 
οὗ Ιϑυσθ ἰ5 οἰϊζτυαϊεα. ΤῊ δδϑίευῃ 86 5. οὈ]οηρ 
Δα 665 ἱπ ἃ πᾶῦῖον μεδα δἱ Πιοβουγχίας ; ἰῦ Πδ5 ἃ 

᾿ Ἰδηρίῃ οὗ ἔνε ὑπουδβδῃα 5βἰδαΐα οὐ ἃ {0016 πογσθ, δῃὰ ἃ 
Ὀτοδατῃ οὗ δἀρουῦ ἴῃγες ἐπουβδηα 5ἴδαϊα. ΤῊ οἰγουχα- 
ἔδγεποα οὗ {πῸ6 ψν 016 868 'β ἀρριοχίγηδίεὶ νυ ὑνψεηΐυ- 
ἔνα ὑπουβαηα βἰδάϊα. ϑοιὴθ οοχηρᾶγα ἴμῈ βῆδρε οὗ 
1:15 οἰγτουτηξεγαπος ἴο ὑπαῖ οὗ ἃ θεπΐ ϑογιμίδη θον,: 

1 Οη {16 ὕθγτη “" ΕἸ ΧΙ ηΘ᾽᾽ 866 7. 8. θ. 
3 (δρ6 Καγδά]θ, ἴῃ Οὐτηθϑ, ' 
8 (Ὧρ6 Κογϑηρο, ἱπ ῬρὨ]δροηΐδ. ᾿ 
4 ΤῊ δουυμίδη ον οοηῃβίβίθα οὗ ἃ οϑηΐγαὶ ὑὰγ οὗ οἱδϑίϊο 

ψοοα ἴο ΨΟΒΘ 6η48 σοῦ ἢὐϊθα ὕῃ6 ουγνοᾶ ΠΟΓΩΒ οὗ δὴ ἴθθχ 
ΟΥ δοαῦ, ὑῇθ ΠοΥηΒ Ὀσίηρ ὑἱρρθα σι τηθῦλ] δηᾶ Ἰοϊμοὰ Ὦγ ἃ 
Ὀον-ϑίσιηρ οὗ οΧ- ἃ ἀθ ΟΥ Βῃθθρ᾽- 46. Αὐὖὐ {89 υποίίοη οὗ 
Π6 ὈΔΥ ψ]ῦ ἢ Θὰ ἢ Πότ ὑῃμ6 οαγναύιγα οὗ ὑμ6 ἤογῃ νγ88 Θ0ῃ- 
οδνθ Ὀαΐ, δὖὺ ὑπ {Ρ, ὑ88 Βογῃ μὰ ἃ ὀοῆνοχ ουγναύυγο, 

479 



5ΤΈΑΒΟ 

τόξῳ, τὴν μὲν νευρὰν ἐξομοιοῦντες τοῖς δεξιοῖς 
καλουμένοις μέρεσι τοῦ ἸΙόντου (ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ὁ 
παράπλους ὁ ἀπὸ τοῦ στόματος μέχρι τοῦ μυχοῦ 
τοῦ κατὰ Διοσκουριάδα" πλὴν γὰρ τῆς Καράμβιος 
ἥ γε ἄλλη πᾶσα ἠιὼν μικρὰς ἔχει εἰσοχάς ' τε καὶ 
ἐξοχάς, ὥστ᾽ εὐθείᾳ ἐοικέναι), τὴν δὲ λοιπὴν τῷ 
κέρατι τοῦ τόξου ιττὴν ἔχοντι τὴν ἐπιστροφήν, 
τὴν μὲν ἄνω περιφερεστέραν, τὴν δὲ κάτω εὐθυτέ- 
ραν" οὕτω δὲ κἀκείνην ἀπεργάξεσθαι δύο κόλπους, 
ὧν ὁ ἑσπέριος πολὺ θατέρου περιφερέστερός 
ἐστιν. 

28. Ὑπέρκειται δὲ τοῦ ἑωθινοῦ κόλπου πρὸς 
ἄρκτον ἡ Μαιῶτις λίμνη, τὴν περίμετρον ἔχουσα 
ἐννακισχιλίων σταδίων ἢ καὶ μικρῷ πλεόνων" 
ἐκδίδωσι δ᾽ αὕτη μὲν εἰς Πόντον κατὰ -τὸν Κιμ- 
μερικὸν καλούμενον Βόσπορον, οὗτος δὲ κατὰ τὸν 
Θράκιον εἰς τὴν Προποντίδα' τὸ γὰρ Βυξαντιακὸν 
στόμα οὕτω καλοῦσι Θρᾷκιον Βόσπορον, ὃ τετρα- 
στάδιόν ἐστιν. ἡ δὲ Προποντὶς χιλίων καὶ πεν- 
τακοσίων λέγεται τὸ μῆκος σταδίων τὸ ἀπὸ τῆς 
Τρωάδος ἐπὶ τὸ Βυξάντιον' πάρισον δέ πώς ἐστι 
καὶ τὸ πλάτος. ἐνταῦθα δ᾽ ἡ τῶν Κυζικηνῶν 
ἵδρυται νῆσος καὶ τὰ περὶ αὐτὴν νησία. 

24, Τοιαύτη μὲν ἡ πρὸς ἄρκτον τοῦ Αἰγαίου 
πελάγους ἀνάχυσις καὶ τοσαύτη, πάλιν δ᾽ ἀπὸ 
τῆς Ῥοδίας ἡ τὸ Αἰγύπτιον πέλαγος ποιοῦσα καὶ 
τὸ Παμφύλιον καὶ τὸ ᾿Ισσικὸν ἐπὶ μὲν τὴν ἕω καὶ 
τῆς Κιλικίας κατὰ ᾿Ισσὸν ἐκτείνεται μέχρι καὶ 
πεντακισχιλίων σταδίων παρά τε Λυκίαν καὶ 
Παμφυλίαν καὶ τὴν Κιλίκων παραλίαν πᾶσαν. 
ἐντεῦθεν δὲ Συρία τε καὶ Φοινίκη καὶ Αἴγυπτος 

1 εἰσοχάς, Μοίποῖο, ἴον ἐσοχάς. 
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ΔΘΕΟΟσΒΑΡΗΐΥ, 2. κ. 22--4 

ΠκΚοηϊηρ ἴπΠ6 Ρον-ϑσίηρς ἴο {μὲ γερίοῃβς οὐ ψ]ιᾶῦ 15 
οΔ]16α {Π6 τσ ῦ-Πδ πα 5146 οὗ ἴῃς Ῥοηΐιβ (ἐπα 15, ἐπε 
5] ρ- σου 86 δ᾽οηρ ἴῃς οοαϑὺ ἔγοτη ἴῃς ουὐεὺ ἴο ὑῃε 
ἢφδδα δ 1) οβουσίδβ;; ἴον σι ἴΠ6 ἐχοσρίίϊοη οὗ ἴπῸ 
Ργοχηοηΐουυ οὗ (ὐδυδιλὶβ {Π6Ὸ6 ψνΠ016 5θοσα μὰ θυΐ᾿ 
8118}} ΓΘΟΘβ8565 8πα ρῥχο)δοϊίζοῃβ, 80 ἐμαὶ ἰδ 15. πκὸ ἃ 
βίγαὶρηῦ πὸ; πα πε τγεϑὺ ὕπεν ΠΚεπ ἴο [ἢ ΠΟΙ 
οὗ ἴπε ον ψἱἢ ἰΐ5 ἀου}}]Ὲ ουτνε, ἔΠ6 ὙΡΡΕΥ οὐτνα 
Ρεΐηρ τουπῃαεα οἵδ, 116 ὉΠ6 Ἰοννασ ουγνε 15 ο σαι σου ; 
8ηα ἴῃυ5 ὑπεν 8ὰν ὑπὸ Ἰεθῖν οοαδῦ ἔουτηβ ὕνψο ρ]Ἱβ, 
οὗ ψῃϊοἢ ἴπ6 ψεβίοσῃ 15 τυ ἢ τηοτα τουπαδα {δ π 
[ῃς οὔδπου. 

28. Νουίῃ οὗ {πΠπῸ δαβίθσῃ ρσ] 1165 [Κα Μαροίίβ, 
νν ] 0 Ὧδ5 ἃ οἰτουχηΐξεγθησοςε οὗ πίηα ὑπουβδηα 5ἰδαϊα 
ΟΥ̓ ὄνϑῃ ἃ 1016 λοσα. [ᾧ εἰωρ 65 ἱπῖο ἴῃς Ῥομῖῃβ δὲ 
ψ μαὶῦ 5 1164 ὑῃΠ6 ΟἸχητηθυῖδη Βοβροσιιβ, πα ἴῃς 
Ῥοηΐας εἰηρίϊεβ ἰμῖο [6 Ῥτγοροιῖϊς δὖ ὑπ ΤἬγδοϊδῃ 
Βοβρουι; ἔογ {6 ὺ γίνε ὕΠ6 πᾶιὴς οὗ ΤἭγδοίδη Βοβ- 
Ροῦβ ἴο {π6 ουϊεὺ ἃ ΒγΖαπίίυτη, ψ ΠΟ 5 ἔΟῸΓ 
βἰδαϊα. Τῆδ Ῥγοροπίίβ 15 βαϊά ἴο "»ε δδβδεῃῃ Ὠυπαγεα 
βίδαϊα ἰοπρ,, τεοκοπίηρ ἔγοτω ἴ6 Ττοδα ἰο Βυζαηϊίυσῃ ; 
ἃ πα [ἴ5 Ὀγθδα τ 15 Δρργοχίπηαίε]υ {Π6 βϑᾶηθ. [ἢ 1 1ἰῈ 
16 ἰβδ]απα οὗὨ Ογζίουβ δπᾶ τῆς 1116 58 πα ἴῃ 1ἴ5 
παρῇ ουτνῃοοά. 

24, ϑιςῇ, ἔπ θη, 5 ἔπη 6 παΐυτα πα ϑυοῇ ἴῃ 6 5ϊ1Ζα οὗ 
{πὲ δύῃ οὗ ἵμε Αδρεδὴ 868 ὑπαῦ Ἔχε παβ ἴοννασαβ πε 
ποῦ. Αρϑαΐῃ : ἴΠ6 ἃῦὰ ὑπαῖ ερὶπβ δ ΒΠοαδ5 δπᾶ 
ἔογιαβ ἴῃς Εργρίϊαη, πε Ῥαιλρῃυ]δη, δα ἴΠς 19θ θη 
5685, δἰγεΐσμῃεβ ἱοναγαβ ἴῃη6 δαϑὶ 858 ἔδυ 85 [5505 ἴῃ 
ΟἸΠΙοΐα ἴον ἃ αἰδίδμος οὗ ἔνε ὑπουβδηα βἰδαϊα δ]ομρ' 
1 γεΐα, ῬΑΙΩΡΠΥ]1α, δα ἢ 6 ψνΠο]6 οοδδυ!ηα οὐ (ΟἸ]] οἶδ. 
ΤΠαποο, ϑυγία, Ῥῃοεηϊςοῖα, ἃπα Εἰσγρὺ δηοῖγο]α ἴῃς 568 

1 Τηδῦ 185, ἴῃ Ὀγοδαάύῃ ; Ὀὰῦ οοτηρδγα 7. θ. 1. 
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ἐγκυκλοῖ πρὸς νότον τὴν θάλατταν καὶ πρὸς δύσιν 
Ψ 3 » , .,ὕ . . ἕως ᾿Αλεξανδρείας. ἐν δὲ τῷ ᾿Ισσικῷ κόλπῳ καὶ 
τῷ Παμφυλίῳ κεῖσθαι συμβαίνει τὴν Κύπρον, 
συνάπτουσαν τῷ Αἰγυπτίῳ πελάγει. ἔστι δ᾽ ἀπὸ 
“Ῥόδου δίαρμα εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν βορέᾳ τετρακισ- 
χιλίων που σταδίων, ὁ δὲ περίπλους διπλάσιος. 
ὁ δ᾽ ᾿Ερατοσθένης ταύτην μὲν τῶν ναυτικῶν εἶναί 
φησι τὴν ὑπόληψιν περὶ τοῦ διάρματος τοῦ 
πελάγους, τῶν μὲν οὕτω λεγόντων, τῶν δὲ καὶ 
πεντακισχιλίους οὐκ ὀκνούντων εἰπεῖν, αὐτὸς δὲ 
διὰ τῶν σκιοθηρικῶν γνωμόνων ἀνευρεῖν τρισχι- 
λίους ἑπτακοσίους πεντήκοντα. τούτου δὴ τοῦ 
πελάγους τὸ πρὸς τῇ Κιλικίᾳ καὶ Παμφυλίᾳ καὶ 
τοῦ ἸΙοντικοῦ τὰ καλούμενα δεξιὰ μέρη καὶ ἡ 
Προποντὶς καὶ ἡ ἐφεξῆς παραλία μέχρι Παμ- 
φυλίας ποιεῖ τινα χερρόνησον μεγάλην καὶ μέγαν 
ταύτης ἰσθμὸν τὸν ἀπὸ τῆς πρὸς Ταρσῷ θαλάττης 
ἐπὶ πόλιν ᾿Αμισὸν καὶ τὸ τῶν ᾿Αμαζόνων πεδίον 
τὴν Θεμίσκυραν. ἡ γὰρ ἐντὸς τῆς γραμμῆς ταύτης 
χώρα μέχρι Καρίας καὶ Ἰωνίας καὶ τῶν ἐντὸς 
“ἽΑλυος νεμομένων ἐθνῶν περίκλυστος ἅπασά 
ἐστιν ὑπὸ τοῦ Αἰγαίου καὶ τῶν ἑκατέρωθεν λεχ- 
θέντων. τῆς θαλάττης μερῶν: καὶ δὴ καὶ καλοῦμεν 
᾿Ασίαν ταύτην ἰδίως καὶ ὁμωνύμως τῇ ὅλῃ. 

2ὅ. Συλλήβδην δ᾽ εἰπεῖν, τῆς καθ᾽ ἡμᾶς θαλάτ- 
της νοτιώτατον μέν ἐστι σημεῖον ὁ τῆς μεγάλης 
Σύρτεως μυχός, καὶ μετὰ τοῦτον ἡ κατ᾽ Αἴγυπτον 
᾿Αλεξάνδρεια καὶ τοῦ Νείλον προχοαΐ, βορειότα- 
τον δὲ τὸ τοῦ Βορυσθένους στόμα: εἰ δὲ καὶ τὴν 
Μαιῶτιν προστιθείη τῷ πελάγει τις (καὶ γάρ 
ἐστιν ὡς ἂν μέρος), τὸ τοῦ Τανάϊδος’ δυσ- 
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οὐ με βουΐῃῇ δηᾶά νψεϑὺ 88 ἴδ 85 ΑἸδχαῃᾶνία. Απάᾶ 
Ογρτὰβ πλυβὺ 116 νοΐ ἴῃ ἰῃς 5ϑοδῃ δῃᾷ με Ῥαδιὼ- 
ΡΒγ] δα Ου]ΐβ, βίποα ἰδ Ρογάθυβ οὐ ἴῃς Εσγριίδη 56ἃ. 
ΤῊΘ 568- ρβαββϑᾶρε ἴγοη ΒΠοάεβ ἰο ΑἸεχδηαγία 15, ψ ἢ 
ἴΠπ6 που ψἱΠηα,, ΔΡΡγοχίπηδίθὶυ ἔουσ ὑπουβδῃα βίδαϊὰ, 
Ψ Ὦ1]6 ὑΠ6 σοδδύϊηρ-νογαρα ἰ5 ἀουθ]ς ὑπαὶ ἀϊδίδηςα. 
Εχαϊοβυ Θη 65 5408 ὑπ {1118 15 ΘΓ ον [6 δβϑϑυταρ οι 
ἸΏ846 ΟΥ̓ πανίραΐουβ ἰπ τεραγὰ ἴο ἴπε Ἰεηρίῃ οὗ τ[ῃ6 
568-ὈΆ58896, Βοηὴ6 βαγίηρ ἰδ 15 ἔθου ὑπουβδηα βἰδαΐδ, 
οὔμοιβ ποὺ μεϑιϊαϊπηρ ἴο 58 ἰΐ 15. ἐνθὴ ἔνε ὑπουβαπά 
βίδαΐα, ὑαῦ ὑπμαὺ ἢ Ὠϊπη56}, Ογ τηθδηβ οὗ ἴῃ 5ϑῃδάον- 
οαἰο προ 530-14], ἢδ5 ἀϊβοονεγεά ἰὺ ἴο "ὲ ἴῆγεα 
ὑπουβαηα βαενθὴ Πυπαγεα δηθὰ ΠΗ͂ βἰδᾶΐϊα. Νον {με 
Ραγὺ οὗ [ῃ158 568 ὑπ ἰ5 ποχὶ ἴο ΟἸ]Π] οἷα ἀημα Ῥδιαργ] δ, 
ΔΑ {Π6 546 ς41164 ἴπς γἱριῦ- Ππαπά 5,46 οὗ τῆς Ῥοπίϊς 
568, 86 ὑῃε Ῥυοροιίϊβθ, ἃπα ἴῃ6 δ8εδ- ροδσαὰ ποχὶ 
ῬΕγοΠα 85 ἔν 88 Ῥδιῃρῃυ]α, ἔοστη ἃ ργεδῦ ρεπίηβυϊα 
δα ἃ ρστοδὺ ἰϑδίτηιβ Ὀ6]οηρίηρ ὑἱμεγεῖο ὑπαῦ βιγείοδϑ 
ἔγοσῃ ἴῃς βδε8 δ Ταγύβϑυϑ ἴο ἴῃς οἰΐζγ οὗ Αηγίβυβ, δηα ἴο 
ΤΠδμλίβογτα, ὑπῃ6 Ρ]αΐηῃ οὐὗἨ μῈ Ατηδζοῦβ. ΕῸΣ {16 
σου νυ πη ὑΠ||8 116, ἃ85 ΤᾺΣ ἃ58 (δία δηᾶὰ [ομπΐὰ 
δΔηα [Π6 Ρ6ορ]65 ὑμαὺ ᾿νε οἡ ὑΠ18 βἰάθ οὗ {Π6 Ηδ]γ5 
Εΐνου, 18 411 ψδϑῆῃθα Ὀγ 6 Αδρεδῃ οὐ εἶδα Ὀγ ἴδε 
δον 6-Ἰ ἢ ]οη δα ρᾶγῖβ ὑπουεοῦ οἡ Ὀοΐῇ 51465 οὗ 1ῃς 
ΡΘαΐηβα]αΔ. Απάᾶ ἱπάεεα νὰ ο4}1} ὑπὶ8 ρεπίπβυϊα ὈΥῪ 
Πς Βρ6 οἶα] Ὡϑῖὴς οὗ Αϑία, πὸ ϑᾶϊηὴβ πδὴβ ὑμαὺ 15 
σίνθῃ ἴο [6 ψῃ0]6 σοηὐϊποηΐ. 

20. ἴῃ 5ῃογῖ, ὕπ6 ἢφδδὰα οὗ {πε Οτεαῖον ϑ'γγίλβ 15 ὑπ 6 
τηοϑῦ βου ΠΘΥΥ ροϊπῦ οὗ οὔὖν Μεαϊτοστάμεδη 568, δηα 
ηθδχῦ ἴο {15 ᾶἃταὲ ΑἸδχαπάτσα ἰπ Εσυρὺ δπὰ {πε τηουΐἢ5 
οὗ ἴῃς ΝΠ] ; [86 τηοβῦ που μευ] ροϊπῦ ἰ5 ὑπ6 του 
οὗ [ῃς6 Βογυβίμεμποβ, ὑμποιρῃ 1 νὰ δα 18Κεὲ Μαβροῦϊβ 
ἴο {Π6 568 (ΔΠ4 ἱπάερδα [1 15 ἃ ρατὶ οὗ ἰΐ, ἰῃ ἃ 5686) 
1Π6 τοουΐῃ οὗ [Π6 Ταμπαῖβ 18 ὑΠ6 τηοϑὺ πουῦῃουν ροϊπῦ ; 
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͵ . ς , . Ὁ ͵ ἥ ς 
μικώτατον δὲ ὁ κατὰ τὰς Στήλας πορθμός, ἑωθει- 
νώτατον δ᾽ ὁ λεχθεὶς μυχὸς κατὰ Διοσκουριάδα" 
᾿Ερατοσθένης δ᾽ οὐκ εὖ τὸν Ἰσσικὸν κόλπον φησίν. 
ὁ μὲν γὰρ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ μεσημβρινοῦ ἵδρυται, ἐφ᾽ 
οὗπερ ἧ τε ᾿Αμισὸς καὶ Θεμίσκυρα' εἰ δὲ βούλει, 
πρόσλαβε καὶ τὴν Σιδήνην μέχρι Φαρνακείας. 
ἀπὸ δὲ τούτων τῶν μερῶν πρὸς ὅω πλοῦς ἐστι 

Ἁ ’ ,ὔ 2 
πλειόνων ἢ τρισχιλίων που σταδίων εἰς Διοσκου- 

ριάδα, ὡς ἔσται μᾶλλον ἐκ τῆς ἐν μέρει περιοδείας 
φανερόν. ἡ μὲν δὴ καθ᾽ ἡμᾶς θάλαττα τοιαύτη 
τις. 

20. Ὑποηγραπτέον δὲ καὶ τὰς περιεχούσας 
αὐτὴν γᾶς, ἀρχὴν λαβοῦσιν ἀπὸ τῶν αὐτῶν μερῶν, 

8. 4" φ Ἁ ’ ξ 7 ἀφ᾽ ὧνπερ καὶ τὴν θάλατταν ὑπεγράψαμεν. 
εἰσπλέουσι τοίνυν τὸν κατὰ Στήλας πορθμὸν 
ἐν δεξιᾷ μέν ἐστιν ἡ Λιβύη μέχρι τῆς τοῦ Νείλου 

’ ἴω ῥύσεως, ἐν ἀριστερᾷ δὲ ἀντίπορθμος ἡ Εὐρώπη 
’ ἴω 2... ἴω » 55 ’ 

μέχρι τοῦ Τανάϊδος: τελευτῶσι δ᾽ ἀμφότεραι περὶ 
ΝΥ 3 ’ὔ 3 4 3 3 Ἁ “Ὁ .} 4 ΦΨ τὴν ᾿Ασίαν. ἀρκτέον δ᾽ ἀπὸ τῆς Εὐρώπης, ὅτι 

πολυσχήμων τε καὶ πρὸς ἀρετὴν ἀνδρῶν εὐφυε- 
ώ " »“ 3 ““ 

στάτη καὶ πολιτειῶν, καὶ ταῖς ἄλλαις πλεῖστον 

μεταδεδωκυῖα τῶν οἰκείων ἀγαθῶν: ἐπειδὴ σύμ- 
2. », ’ 3 ν 9 3) ΓοῚ ἊὉ 

πασα οἰκήσιμός ἐστι πλὴν ὀλίγης τῆς διὰ ψῦχος 
ἀοικήτου. αὕτη δ᾽ ὁμορεῖ τοῖς ᾿Αμαξοίκοις τοῖς 
περὶ τὸν Τάναϊν καὶ τὴν Μαιῶτιν καὶ τὸν Βορυ- 
σθένη. τῆς δ᾽ οἰκησίμου τὸ μὲν δυσχείμερον καὶ 
τὸ ὀρεινὸν μοχθηρῶς οἰκεῖται τῇ φύσει, ἐπιμελη- 
τὰς δὲ λαβόντα ἀγαθοὺς καὶ τὰ φαύλως οἰκούμενα 
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ΟΘΟΕΟΘΟΒΑΡΗΝΥ, 2. ς. 25-6 

Π6 τηοϑὺ νναβίθυ!υ ρῥοϊπῇ 15 ἴῃς β γαὶϊῦ δὖ ἴῃς Ρ1]]18γ8 ; 
86 ἴῃ τηοβὺ εαϑίευν ροϊπῦ 15 ἴπ6 ἀρονθ-τηθηδοηδα 
ἢδδᾶ οὗ ἴῃς Ῥοπῖιι5 δὲ Π)οβουσίαβ : δηα Εγαϊοθ ΘΠ 65 
5. ψ το ρ ἴῃ βαγίηρ ἰῃδὺ ἴῃς ββἰοδη απ] 15 ἴῃ 6 τηοϑῖ 
Θαϑῦουϊυ, ἔου ἰδ 1165 οὰ {Π6 βᾶτηθ τῃϑυἹ ἴδῃ ἢ Ατηΐδθαϑ 
δια Το ΐβογτᾶ--- οὐ, 1 γοὺ ΠΠκ6, γοῦ τᾶν δα ἃ ἴῃ ἔΠε 
[ουτΟΥν οὗ 5᾽΄άθηθ οὐ ἴο ῬΠῃδαγηδοία. τόση ἔπ 686 
Ταρίουβ ἔπε νογαρὲ ἴο [)᾽οβουγίαβ 15, 1 τηϊρ᾽ὶῦ 58 γΥ, 
ΙΟΥ6 ὑπδᾶη ὑἤγθα ὑπουθαπα εἰδαΐα εδαϑυνναγα, δ ψ }} 
βεοοπλθ οἰθαυοῦ 6 πη 1 ἀδβοῦῖρε ὑπαῦ γτορίοη ἰπ ἀ6- 
1411.1 Θυςῇ, ὑΠ6η, 15 [ῃΠ 6 παῖυτα οὗ οὔὖσῦ ΝΜ δα [θυ ΘΔ ἢ 
368. 

20. 1 γτηυβῦ 4150 σίνε ἃ ζθῆδσαὶ ἀδβουιριίοη οὗ τς 
σου 65 ὑμαῦ βυστουπα {15 868, ερὶπηΐϊπρ δῦ ἴῃς 
β81η6 Ροϊηΐβ δ ψοὴ 1 Ὀερᾶῃ ἴο ἀδβοῦῖρα ἴΠ6 568 
[1561 Νὸον 85 γου 541] ἰπἴο {Π6 δ γαὶϊν αὖ [ῃ6 ΡΊ]]8γ5, 
ΓᾺΡγα 68 οὴ γοῦν τἱσ]ιῦ ΠαΠα 85 ἴᾺΥ 85 [Π6 βίγδϑιῃ οὗ 
1ῃη6 ΝΗ 6, δπᾶ οπ γοῦν ᾿ΘΗν Πα δΔογοβ8 ἴῃς βίγαϊδ 1168 
Ευτορα 85 ἔν δ 6 Ταμπαῖθ. Απα ὑοΐῃ Εἰαγορα δηα 
Τργὰ εμα δὲ Αβίὰδ. Βαϊ 1 τηυδὲ θερίῃ ψ ἢ Ευτορο, 
Ὀδοδιβ ἴὉ 15 Ῥοΐῇῃ ναιὶθα ἴῃ ἔοιτη δηᾶ δαμπλγαἷν 
δααρίεα "γ παῖαγε ἔογ {πε ἀδνεθὶοριηθηῦ οὗ ἜΘχοθ]θποα 
ἰῃ Τ6η 8ἃΠα ρονθυῃμηθηΐθ, δηα 4150 Ῥδοδαβα ἰδ ἢδ5 
οοπὐγθαΐοα τηοβὺ οὗ 15 οὐ βἴογε οὗ ροοα ἰῃϊηρβ ἴο 
ὑῃ6 οἴου σοπ ϊποηῖΐβ; [ῸΓ ἴπ6 ψΠ0]6 οὗὨ 1Ὁ 15 ἰη- 
ΠΑ ἴ40]6 ψ ἢ ὑπ 6 ἐχοθρίίοη οὗ ἃ 51:28}} τερίοῃ ὑμπδῖ 
ἰδ ΠῚ ΠΠ Δ ἱϊοα Ομ δοοουηῦ Ὀΐ ἴῃ6 οοἷά. Τῆϊ ἀη- 
᾿πΠ δῖ 6 α ρᾶγῦ Ὀογάδθυβ οὐ πε σουηΐγυ οὗ {Π6 Υαροῃ- 
Ὠν 6] εγ5 ἴῃ τ[Π6 ταρίοη οὗ ἴμ6 Ταπδῖβ, [,]τ6 Μδρϑοίϊβ, 
δῃα ἴμ6 Βογυβίμεπεβ. ΟΥ̓ ἔπε ἱῃῃδοιζαθ]ς ρατὺ οὗ 
Εαγορθ, [ἢ οο]α τπουπίδίποιι Ταρίοπβ ἐγ 5} ὈΥ 
ὩδύυγΘ ΟὨΪΥ ἃ ψυεϊοῃαα οχίϑίεηςς ἴο {πεῖν ᾿μΠα θ᾿ ̓απἴΐϑ, 
γοῦ ὄνϑῃ {Π6 τερίοῃβ οὗ ρονοσΐυ πα ρίτδου ᾿εοοιὴα 

1 Οὐπῖρϑσε 12, 8. 17. 
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Ο 12] καὶ λῃστρικῶς ἡμεροῦται" καθάπερ οἱ “Ελληνες, 
ὄρη καὶ πέτρας κατέχοντες, ᾧκουν καλῶς διὰ πρό- 
νοιᾶν τὴν περὶ τὰ πολιτικὰ καὶ τὰς τέχνας καὶ 
τὴν ἄλλην σύνεσιν τὴν περὶ βίον. Ῥωμαῖοί 

τε πολλὰ ἔθνη παραλαβόντες κατὰ ' τὴν φύσιν 
2». Ἁ δ μ Ἁ ᾿,ΟΌΨν Ἀ » ἀνήμερα διὰ τοὺς τόπους ἢ τραχεῖς ὄντας ἢ ἀλε- 

μένους ἢ ψυχροὺς ἢ ἀπ᾽ ἄλλης αἰτίας δυσοική- 
τους πολλοῖς τούς τε ἀνεπιπλέκτους ἀλλήλοις 
3 “4 Ἁ 9 ’ “ ζὰ ἐπέπλεξαν καὶ τοὺς ἀγριωτέρους πολιτικῶς ζῆν 
ἐδίδαξαν. ὅσον δ᾽ ἐστὶν αὐτῆς ἐν ὁμαλῷ καὶ 
εὐκράτῳ τὴν φύσιν ἔχει συνεργὸν πρὸς ταῦτα, 
3 ᾿ Ἁ ᾿ “2 ,ὔ ’ - ᾽ ἐπειδὴ τὸ μὲν ἐν τῇ εὐδαίμονι χώρᾳ πᾶν ἐστιν 
εἰρηνικόν, τὸ δ᾽ ἐν τῇ λυπρᾷ μάχιμον καὶ ἀνδρικόν, 
καὶ δέχεταί τινας παρ᾽ ἀλλήλων εὐεργεσίας τὰ 
γένη ταῦτα' τὰ μὲν γὰρ ἐπικουρεῖ τοῖς ὅπλοις, τὰ 

δὲ καρποῖς καὶ τέχναις καὶ ἠθοποιίαις. φανεραὶ δὲ 
καὶ αἱ ἐξ ἀλλήλων βλάβαι, μὴ ἐπικουρούντων" 

ἔχει δέ τε πλεονέκτημα ἡ βία τῶν τὰ ὅπλα ἐχόν- 
Ἁ 3 κι 4 “ } , 4 των, πλὴν εἰ τῷ πλήθει κρατοῖτο. ὑπάρχει δή τι 

Ν “ 9 5ὋΛ 3 ’ ’ Φ . καὶ πρὸς τοῦτο εὐφυὲς τῇ ἠπείρῳ ταύτῃ: ὅλη γὰρ 
διαπεποίκιλται πεδίοις τε καὶ ὄρεσιν, ὥστε παν- 
ταχοῦ καὶ τὸ γεωργικὸν καὶ" πολιτικὸν καὶ τὸ 

,ὕ . ᾿ , ΟῚ , ᾿ μάχιμον παρακεῖίσθαι' πλέον δ᾽ εἶναι θάτερον, τὸ 

τῆς εἰρήνης οἰκεῖον, ὥσθ᾽ ὅλων ἐπικρατεῖ τοῦτο, 

1 κατά, ΤΥ, ἔον καὶ ἅ ; Μαάνὶρ᾽ αἶδο πα θρϑιάθηῦν. 
2 τό, Μαάνὶᾳ ἀο]οίεβ, Ὀθέογθ πολιτικόν. 

486 

-«ω-.»- αἱ 

Ν 

ΨΥ Ρ 



ΘΕΟΟΒΑΡΗΤΥ, 2. ς. 26 

οἰν]]8θ ἃ ἃ5 8000 ἃ5 ποὺ ραῖ ροοα ϑδαχηϊηϊβιγαϊουβ. 
Τάκς {Π6 οὯ86 οὗ ἐπε Ουσβεῖκβ: ὑπουρῇ οσουργὶηρ 
τηουηΐδίηβ ἃ πα ΤΌΟΘΚΒ, ὍΠΕΥ υϑ86α ἴο ᾿ΐνα ὨΔΡΡΙΪΥ, 
θεοδιβα ὑΠ6Υ ἴοοκ ἔογεϊ πουρῦ ἴον ρσοοα ρονεγησηθηῦ, 
ἴον [ῃ6 ατίϑ, δῃᾷ ἴῃ βθηθγαὶ ἴον π6Ὸ βοίθπος οὗ ]ἰνίπρ. 
Τῆς Βογηδῃ8, ἴοο, ὕοοῖς ΟΥ̓ΘΙ ΤΏΔΠΥ παύϊοηβ ὑπδὺ γε 
παϊΌΣΑΙΥ βάναρε ονίηρ ἴο ἰπῈ τερίομθ ὕπο Ὺ ἴη- 
Παριοα, θδοδυβα ὕποβα σαρίομβ οσα οἰ ΠΟΥ ΤΌΟΘΚῪ ΟΥ 
ψὲ πουῦ ΠΑΥΡΟΌΣΒ ΟΥ̓ ΟΟ]α ΟΥ̓ΤῸΓ βοῆχθ οὔ 6. γθᾶβοῃ 
11-ϑυϊῖεα ἴο Βαϊ ϊϊαϊϊοη ὈΥ ΤΩΔΠΥ, δηα ὑπ 5 ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
Ρτουρμὺ ἰπἴο σοχητηπηϊοδίίοη τ ἢ Ἔδοὴ ΟΥ̓ ΘΥ ΡΘΟΡΙ68 
ψῃῸ πδα ὕαϑβϑθῃ ἰβοϊαῖϊθα, θυῦ αἷδὸ ἴδυρῇῃῦδ [ἢ 6 τροσα 
βᾶναρα μον ἴο ᾿ἷνε ὉΠ 66 Υ ἔοστηβ οὗ σονεσπιηθηῦ. Βαυΐ 
411 οὗ Ευγορα {πμαῦ 15 ἰενεὶ δηᾶά μᾶθβ ἃ ἰεηρογαῖς 
οἰτηαΐα πὰ παῖυγε ἴο σοὔρογαϊε ψῖἢ Ποὺ τοναγά 
1Π|686 γϑβϑυ]ῦβ; ἔοσ ψ ἢ1]6 ἰῃ ἃ σου Ὑ ὑπᾶῦ 15 Ὀ]6586εα 
Ὁγ παῖυγτε δνευυπηρ ἰοπᾶβ ἴο ρϑδοθ, ἰῇ ἃ 615- 
τ 6 8}]6 οουπίτυ δνευυτϊηρ ᾿θ μα 8 ἴο σηϑ]θ Τηθῃ 
ψΔΙΚΕ δηα οουϊάρδουβ; δηα 80 Ἀοΐῃ Κίἰπαάβ οὗ 
σΟΙΠΥΥΥ τοοοῖνε ὑϑηθῆὶβ ἔστοιη δδοῇ οὔβμδσ, ἴογ {ῃ6 
Ἰαϊεν ἢ }05 ν τ ἀγπιβ, π6 ἔοσταθυ ἢ ργοάποῖβ οὗ 
8 8011, ψ ΙΓ ἀτῖβ, δπα ἢ οπαγδοῖου- θυ] αἷπρ. Βυΐ 
1πΠ6 Πᾶστη ὑπᾶὺ ΠΥ ταοεῖνα ἔσο Ἔδοὴ οὔμογ, 1 ΤΠ6Υ 
ΔΥ6 ποῦ χηυζΐα}}γ ΠΕΡΙ], 18. 4150 δρραγθηῦ; δῃᾷ {6 
γαϊρσιιῦ οὗ ποθ ψὴο ἃσε δοουβίογηθα ἴο ΟΑΥΤΎ ΔΥΤΩΒ 
Ψ11 μᾶνα βοὴ δάνδηΐαρε ὑ}]685 1 )ὲ σομ το] θα ὈῪ 
{πε τοδ)]ουϊ νυ. Ηόονψενοσ, {8 οομυϊηθηῦ ἢ85 ἃ παΐαγδ] 
δανδηΐασεα ἴο τπηοοΐ {Π|15 σοπα  ἰοη 4180 ; Ὁ [ἢ6 ψ Π0]6 
οὗ 1 ἰ5 αἰνεγβιεα νυ ἢ ρΡ] 81 π5 δπα τηουηϊδίηβ, 50 ὑπὰΐ 
Τητουρῃουῦ 115 δηἴγε οχίθπῦ ὑῃ6 δρυίουτατα! πα 
οἰν 1564 ο]δταθηΐ αἀνν6}}]5 8146 ὈΥ 5146 στ ὑπ 6 ψᾶγ- 
κε οἰοηθηῦ; υῖ οὗ ἴΠ6 ὕνο οδἱθυαθηΐβ 6 ομα μα 
5 ῬΡ6 80 6-]ουἹηρ᾽ 15 ΤΟΥ͂Θ ΠΌΙΩΘΙΟΙ5 Δη6 ὑπο υθίοτα ΚΟΟΡ5 
σου] οὐ ὑμεῈ ψῃο] 6 Ὀοαγ; δηᾶ ἴῃς ἰδδαϊΐηρ 
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προσλαμβανόντων καὶ τῶν ἡγεμόνων, Ἑλλήνων 
μὲν πρότερον, Μακεδόνων δὲ καὶ “Ρωμαίων ὕ ὕστε- 
ρον. διὰ τοῦτο δὲ καὶ “πρὸς εἰρήνην 1 καὶ πρὸς 
πόλεμον αὐταρκεστάτη ἐστί" καὶ γὰρ τὸ μάχιμον 
πλῆθος ἄφθονον ἔ ἔχει καὶ τὸ ἐργαζόμενον τὴν γῆν 
καὶ τὸ τὰς πόλεις συνέχον. διαφέρει δὲ καὶ ταύτῃ, 
διότι τοὺς καρποὺς ἐκφέρει τοὺς ἀρίστους καὶ τοὺς 
ἀναγκαίους τῷ βίῳ καὶ μέταλλα ὅσα χρήσιμα, 
θυώματα δὲ καὶ λίθους πολυτελεῖς ἔξωθεν μέτει- 
σιν, ὧν τοῖς σπανιξομένοις οὐδὲν χείρων ὁ βίος 
ἐστὶν ἢ τοῖς εὐπορουμένοις. ὡς δ᾽ αὕτως βοσκη- 
μάτων μὲν πολλῶν ἀφθονίαν παρέχει, θηρίων δὲ 
σπάνιν. τοιαύτη μὲν ἡ ἤπειρος αὕτη καθόλου τὴν 
φύσιν ἐστί. 

21. Κατὰ “μέρος δ᾽ ἐστὶ πρώτη πασῶν ἀπὸ τῆς 
ἑσπέρας ἡ ᾿Ιβηρία, βύρσῃ βοείᾳ παραπλησία, 
τῶν ὡς ν τραχηλιμαίων μερῶν ὑπερπιπτόντων 
εἰς τὴν συνεχῆ Κελτικήν' ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τὰ πρὸς 
ἕω, καὶ τούτοις ἐναποτέμνεται τὸ πλευρὸν ἐῷον " 
ὄρος ἡ καλουμένη Πυρήνη. ἡ δ᾽ ἄλλη πᾶσά ἐστι 
περίρρυτος τῇ θαλάττῃ, τὸ μὲν νότιον τῇ καθ᾽ 
ἡμᾶς μέχρι τηλῶν τὰ δὲ λοιπὰ τῇ ᾿Ατλαντικῇ 
μέχρι τῶν βορείων ἄκρων τῆς Πυρήνης. μῆκος 
δὲ τῆς χώρας ταύτης ἐστὶ περὶ ἑξακισχιλίους 
σταδίους τὸ μέγιστον, πλάτος δὲ πεντακισχιλίους. 

28. Μετὰ δὲ ταύτην ἐστὶν ἡ Κελτική πρὸς 
ἕω μέχρι ποταμοῦ Ῥήνου, τὸ μὲν βόρειον πλευ- 

1 ΤῊο ψνογαβ καὶ πρὸς εἰρήνην ΔΥΛΥΘ τηϊηὐθηύίομδ}]ν οὐ θὰ 
Ὁ ΚΥΔΙΊΘΥ ; 8180 ὈῪ Μοίποϊκο, ΜΙ] ν- Θά θηον, ΤόΌΖου, Ταγαϊθα. 

2 ἔφον, ἀτοβικυρὰ ἰηβοτγίβ ; ; Κυδιηθρ, Ἐογοῖροσ, Μά]]οΥ- 
Του, ζο]ονην. 

3. ἡ δ᾽ ἄλλη πᾶσα, ῬΙούμο, ΄ΘΌΘΏΚΘοΘβ, Οογαὶβ, ἕο! ]ονὴρ 
07, ἴον αὕτη. 

488 



ΟσΕΟΟΆΒΆΑΡΗΐΥ, 42. ς. 26--28 

πϑίϊοηβ, ἴοο---ουτηοῦν ἰῃ6 Οτὐααῖκβ δηα ἰαΐοσ ἴῃς 
Μδοβαομπίϑῃβ δπα ἴῃς ἘΒοιηδη5---ἤᾶνα ἴθ ΠΟΙ] πα 
ὨεΙρεᾶ, Απάᾶ ἔον {Π18 τεδϑοῃ ΕΤΟΡῈ 15 πηοβὺ ἰπ- 
ἀερεοηάεηῖ οὗὁὨ οὔεὺ οουπηίγίεβ 85 τοσαγαβ θοΐ ρεϑϑοα 
Πα νᾶ; ἴουῦ 6 Ὑγαῦκα Ρορυ]αϊϊζοη ψϊο ἢ 5886 
ῬΟΒ5685685 15 δρυπαδῃηῦ δηα δ͵5ο ὑμαῦ ὑπ] ἢ {1118 ΠΟΥ 
80118 8ηα Πο]45 ΠΕΡ οὐ 65 βεοῦσαε. 856 Ἔχοϑὶς 4]80 ἴῃ 
[15 τεϑρεοῖ, {Παὶ 588η6 ργοάμοεοβ ἴῃς ἔγυϊϊ5 [δῦ δ8Γ6 
"εϑὺ δπα ὑπαῦ ἃ΄Ὲ πΘΟΟΒΒΑΙῪ ἴον "δ, ἀπα 411} ΠῸ υ56- 
[0] τηοΐδ]5, 116 δα ἱτηροσγῖβ ἔγοπι γοδα βρίςεβ δπᾶ 
ΡΓΘοΐουβ 5ἴοη 68---ίηρ5 ὑμδῦ τηδϊζα {πὸ ᾿1ἶδ οὗ βεύβοιβ 
ὙΠῸ ἤᾶνα ΟὨΪΥ ἃ βοδυοϊυ οὗ τῇδ ΠΥ 85 ΠΑΡΡΥ 88 
ἰῃὰῦ οὗὨ ρειβοῃβϑ ψῆὴο ἢᾶνε ἵβεῖ ἰῃ δρυπᾶάδποθ. 80, 
4150, Εατορα ΟΠ 5. δὴ δρυπάδησα οὗ νᾶγῖουβ Κίηα8 οὗ 
οαἰι]α, θυΐ ἃ βοδγοϊ τυ οὗ ν]]α δηΐμμα]9. δαυςῇ, ἰπ ἃ 
θη ο ἃ] ννν, 15 ἴῃ 6 παΐυγε οὗ [Π]15 σοπεϊ θη. 

21. Τῇ, οννενεῦ, να Ἰοοῖκ δὺ ἴῃς βεραγαῖθ ρμᾶῦῖβ οὗ 
ἰδ, ἴῃς Βγοῦ οὗ 411 115 οσουπῦν!θβ, θερὶηηΐπρ ἔγοιῃ ὑπ 6 
ννεϑῖ, ἰ5 ΠΡοτῖα, ψ Ὠ]Οἢ ἴῃ 5Πᾶ06 15 1ὸ δὴ οχ- 46, 
ψγῃοβ6 “πεῖς ᾿ ρμαᾶγῖβ, 80 ἴο Βρ6δΚ, [8}] ονεὺ ἱπῖο ἱδμ6 
παὶρῃρουτχίηρ ΟΕ] ῖοα ; δμα Π6868 δα ἴἢε ρᾶιὺβ ἐμαὶ 
Ια ἴονναῦαὰβ [6 δαϑῖ, δπὰ νη {Π686 ρᾶγίβ {ῃς 
Θαϑβίθτῃ 5146 οὗ [Πρεσία 15 ουὐ ΟΥ̓ ὈΥ ἃ τηουπῖδίη, τῃς 
50-08}16 ἃ Ῥγγαπθα8, Ρυΐ 411} Π6 γεϑῦ 15 ϑαυσουπαά θα Ὀγ 
16 868; οὐ δα βουΐῃ, δἃ5 ἔὯγ δ ἴῆ6 Ρ1]]αγ5, Ὁ 15 
ΒΓΤΟυΠαεα ὈΥ ΟὟΥΓ ὅ68, δπῃα οὐ ἴθ οἵδ 5146, ἃ5 
ἔν ἃ5. πε πουΐῃδιη ἢεδα]δηα8. οὗ {Π6 Ῥγσγεηδεβ, ὈΥ 
[6 Αὐ]αηῖο. Τῆς ργοαϊαβϑῦ ᾿θησίῃ οὗὨ {118 ΘΟ ΠΕΡ 15 
δρουΐ εἷἰχ {πουβϑδμηα 5ἰδαϊδ; δηα υγοδαΐῃ, ἔνα ἐποιιβδπά. 

28. Νοχὺ ἴο [ογία ἰοναγαβ ὑΠ6 δαδὺ 1165 (δ θὰ, 
ψ ἢ] ἢ ἀχιθεηας ἴο {πὸ ΒΕῖνεν ΒΠη6. Οἱ [15 πουῦῃοτη 
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ρὸν τῷ ,»Βρεττανικῷ. κλυζομένη πορθμῷ παντί: 
ἀντιπαρήκει γὰρ αὐτῇ παράλληλος ἡ νῆσος αὕτη 
πᾶσα πάσῃ, μῆκος ὅσον πεντακισχιλίους ἐπέ- 
χουσα" τὸ δ᾽ ἑωθινὸν τῷ “Ῥήνῳ ποταμῷ περι- 
γραφομένη, παράλληλον ἔχοντι τὸ ῥεῦμα τῇ 
Πυρήνῃ: τὸ δὲ νότιον τὸ μὲν ταῖς ἼΑλπεσι τὸ ἀπὸ 
τοῦ Ῥήνου, τὸ δ᾽ αὐτῇ τῇ καθ᾽ ἡμᾶς θαλάττῃ, 
καθ' ὃ χωρίον ὁ καλούμενος Γαλατικὸς κόλπος 
ἀναχεῖται, καὶ ἐν αὐτῷ Μασσαλία τε καὶ Νάρβων 
ἵδρυνται πόλεις ἐπιφανέσταται. ἀντίκειται δὲ τῷ 
κόλπῳ τούτῳ κατ᾽ ἀποστροφὴν ἕτερος κόλπος 
ὁμωνύμως αὐτῷ καλούμενος Γαλατικός, βλέπων 
πρὸς τὰς ἄρκτους καὶ τὴν Βρεττανικήν' ἐνταῦθα 
δὲ καὶ στενότατον λαμβάνει τὸ πλάτος ἡ ἡ Κελτική' 
συνάγεται γὰρ εἰς ἰσθμὸν ἐλαττόνων μὲν ἢ τρισ- 
χιλίων σταδίων, πλειόνων δ᾽ ἢ δισχιλίων. 
μεταξὺ δέ ἐστι ῥάχις ὀρεινὴ πρὸς ὀρθὰς τῇ Πυ- 
ρήνῃ, τὸ καλούμενον Κέμμενον ὄρος" τελευτᾷ δὲ 
τοῦτο εἰς μεσαίτατα τὰ Κελτῶν πεδία. τῶν δὲ 
ἌΛλπεων, ἅ ἐστιν “ὄρη σφόδρα ὑψηλὰ ποιοῦντα ἃ 
περιφερῆ γραμμήν, τὸ μὲν κυρτὸν ἔστραπται 
πρὸς τὰ λεχθέντα τῶν Κελτῶν πεδία καὶ τὸ Κέμ- 
μενον ὄρος, τὸ δὲ κοῖλον πρὸς τὴν Λιγυστικὴν. καὶ 
τὴν Ἰταλίαν. ἔθνη δὲ κατέχει πολλὰ τὸ ὄρος 
τοῦτο Κελτικὰ πλὴν τῶν Λιγύων’ οὗτοι δ᾽ ἑτερο- 
εθνεῖς μέν εἰσι, παραπλήσιοι δὲ τοῖς βίοις: νέ- 

νται δὲ μέρος τῶν ἼἌλπεων τὸ συνάπτον τοῖς 
Απεννίνοις ὄρεσι, μέρος δέ τι καὶ τῶν ̓ Απεννίνων 
ὀρῶν κατέχουσι. ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ὀρεινὴ ῥάχις διὰ 

1 ποιοῦντα, ΟὐΟΥΑϊθ, ἔος ποιούντων; ΕΌΓΡίζοΓ, Μαοΐπθκο, 
Μύ]ον- άρηοσ, [ο] ον. 
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5146 1Ὁ 15 ψαβηῃβα Ὀγ ἢπ6 ψῇο]6Ὲ Βυ 15} ΟΠ δηΠ6] (ἔου 
ὑμ6 ψ 016 ἰϑαπα οὗ Βυϊϊαϊπ 1165 ονεὺ ἀρδϊπϑῦ δηάᾶ 
Ρδγ4116] ἴο τῃ6 ννῇοϊε οὗ (ε] ἴοα δᾶ βὑγεΐομθβ Ἰδηρστῃ- 
ψῖ86 δρουΐ ἔνε Τπουδβαπα 5.861) ; οἡ ἰζ58 δαϑίθγῃ 846 
1 15 θοαπαάδα Ὀγ ὑπὸ Εἴνεν ΒΠΐπο, ν]οβα δἴγθδμ ΓᾺΠ5 
ΡΑΓγ4116] ἴο [ῃ8 ῥγγύξηθαβ ; δπᾶ οἡ 1ΐβ βουϊῃοσῃ 546 1 
5 θουπαδα, οα ἴῃς δἰγεύςῃ ὑπαὺ θερίῃβ δὖ {π6 ΕΠ ΐη6, 
Ὀγ ἴῃς Α]Ἱρ8, ἃπᾶ ὈΥ οὖν 868 1861 ἴῃ 86 γερίοη 
ψΏογα ἴῃ 6 580-081]. Οα]αῖϊς αὐ]1 ν]άθη5 ουὖ---ἰῃς 
Γερο ἰῃ ψ ΐϊοἢ Μδ551}14 δπα Ναῦρο γε οἰζυδιεά, 
ΨΕΣΥῪ ἔδιηουβ οἰ[ε8. ΟρροβἌίϊε {Π18 συ]ΐ, ἀπα ἔδοϊηρ ἴῃ 
ἴΠ6 ορροϑῖϊε αἰϊτεοϊοῃ, 1165 ποῦμε σα 3 {Πα 15. 4150 
ς4116α Οα]αῖϊος αὐ]; δπα Ὁ ἸΙοοκς ἰοναγὰ ἴμ6 ποντῇῃ 
Δηα Βυϊϊαΐῃ ; δηᾶ ἰΐ ἰ5 μεΐνγεεη ἴΠ686 ὕνγο συ] {Πδΐ 
(εἴτα [85 ἰΐ5 Ἰοαϑὺ Ὀγοδαάίῃ ; [ὉΓ ὁ 15 οοπῃἰτγδοῖοα 
ἰηΐο 8ῃ ἰϑίμηυβ οὗ 1655 ἤδη ἰῆγος ἱπμοιβδηά, Ἰυΐ 
ΤΟΥ ὑπᾶπ ὕνο ὑπουβδηᾶ, 5ἰδαΐϊδ. Βεΐνθεῃ {Π|656 
ἴννο ρυ]ῖβ ἃ τηουηΐδίη γτᾶπρο, ἴΠ6 80-04116α (δταγθηι5 
Μουηίαϊπ,ὃ τὰπβ δὖ τἱρῃῦ δΔηρ]65 ἴο ἐῃ6 Ῥγγδηῆθαβ δηὰ 
ΘΟΙΩ65 ἴο ἃ ΕΠ ἴῃ ἴῃ νϑὺῪ οοηΐσα οὗ ἴΠῸ μ]αΐμ8 οὗ 
ΟεἸοα. 45 ἔοσ ἴῃ8 ΑἹρβ (νι ϊο ἢ ἃγα δχΐγθιλεὶν ἢΐρῇ 
τηουηϊαΐη5 ὑΠᾶὺ ἔογτη {Π6 ἅγὸ οἵ ἃ οἷγο]ε), ΠΕ γ σοῆνοχ 
5146 ἰδ ζυσηθα τονναγάβ ὑΠ6 Ρ]αΐπβ οὗ Οε] θα ἐπδῖ 
τηδρηϊὶοποα δηα ἴΠ6 Οδισηθηυ5 Μουῃΐαΐη, γὮ1]16 ὑΠ6ῚΤ 
σπᾶν 5146 5 ὑυγημθα ἰονατὰ [ἰρυγία δηα [Α]γ. 
Μϑδὴν ὑγρ65 ΟΟΟΌΡΥ ὑπεβα τηουπίδίηβ, 81} (ὑδ] ἰς 
ἐχοορὺ ἐμ [Γἡρσυγίδηβ; νυ ψὮ}]6 ὑμ686 Τλρυγδη5 
Ὀοϊοηρ ἴο ἃ ἀἰΠδγεηῦ ταᾶςθ, 511} παν δὺ6 5: μι} ]ν ἴο 
πε Οε]15 ἴῃ ὑΠ6ῖγ τηοα 65 οὗ 16. ΤΥ Ἰἶνα ἴῃ πε ρᾶγῦ 
οὔ ἰῃε ΑἹρϑ ἐμαὶ Ἰοὶπβ πε ΔΡρδῃηΐηθβ, δπα 6 Ὺ 
ΟΘΟΌΡΥ ἃ ρᾶτὺ οὗ ἴῃς Αρεῃπίηεβ 4]58θ. Τῆς Αρεη- 
Ὠἰπ65 ἔουτῃ ἃ τηοιπΐαὶπ γᾶπρα τπηΐπρ ΓΠγουρἢ ὑΠ6 

1 ΟυἱἹῇ οὗ Τγοη. 3 αυ]ΐ οὗ ἀδδβοορῃδ. 
. 8. ΟΘΥΘΏΠΘΒ. 
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ἊΝ ΄, Ψ ς΄ ’ ᾿ ἃ τὰ 
τοῦ μήκους ὅλου τῆς Ἰταλίας διαπεφυκυῖα ἀπὸ 
τῶν ἄρκτων ἐπὶ μεσημβρίαν, τελευτῶσα δ᾽ ἐπὶ 
τὸν Σικελικὸν πορθμόν. 

29, Τῆς δ᾽ ᾿Ιταλίας ἐστὶ τὰ μὲν πρῶτα μέρη 
τὰ ὑποπίπτοντα ταῖς ἼΑλπεσι πεδία μέχρι 
τοῦ μυχοῦ τοῦ ᾿Αδρίον καὶ τῶν πλησίον τόπων, 
τὰ δ᾽ ἑξῆς ἄκρα στενὴ καὶ μακρὰ χερρονησιά- 
ζουσα, δι’ ἧς, ὡς εἶπον, ἐπὶ μῆκος τέταται τὸ 
2 Ν) [.6 « ’ ᾽ Απέννινον ὄρος ὅσον ἑπτακισχιλίων σταδίων,1 
πλάτος δ᾽ ἀνώμαλον. ποιεῖ δὲ τὴν ᾿Ιταλίαν χερ- 
ρόνησον τό τε Τυρρηνικὸν πέλαγος ἀρξάμενον ἀπὸ 
τοῦ Λιγυστικοῦ καὶ τὸ Αὐσόνιον καὶ ὁ ̓ Αδρίας. 

80. Μετὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν καὶ τὴν Κελτικὴν 
τὰ πρὸς ἕω λοιπά ἐστι τῆς Εὐρώπης, ἃ δίχα 
τέμνεται τῷ Ἴστρῳ ποταμῷ. φέρεται δ᾽ οὗτος 
ἀπὸ τῆς ἑσπέρας ἐπὶ τὴν ἕω καὶ τὸν Εὔξεινον 
πόντον, ἐν ἀριστερᾷ λιπὼν τήν τε Γερμανίαν ὅλην 
ἀρξαμένην ἀπὸ τοῦ Ῥήνου καὶ τὸ ]'ετικὸν πᾶν 
καὶ τὸ τῶν Τυρεγετῶν καὶ Βασταρνῶν καὶ Σαυρο- 
ματῶν μέχρι Τανάϊδος ποταμοῦ καὶ τῆς Μαιώ- 
τίδος λίμνης, ἐν δεξιᾷ δὲ τήν τε Θράκην ἅπασαν 
καὶ τὴν Ἰλλυρίδα, λοιπὴν δὲ καὶ τελευταίαν τὴν 
“Ἑλλάδα. πρόκεινται δὲ νῆσοι τῆς Εὐρώπης, ἃς 
ἔφαμεν, ἔξω μὲν Στηλῶν Γάδειρά τε καὶ Καττι- 
᾿τερίδες καὶ Βρεττανικαί, ἐντὸς δὲ Στηλῶν αἴ τε 
Γυμνήσιαι καὶ ἄλλα νησίδια Φοινίκων καὶ τὰ 
τῶν Μασσαλιωτῶν καὶ Λιγύων καὶ αἱ πρὸ τῆς 
Ἰταλίας μέχρι τῶν Αἰόλον νήσων καὶ τῆς Σικε- 
λίας, ὅσαι τε περὶ τὴν ΗἨπειρῶτιν καὶ Ελλάδα καὶ 
μέχρι Μακεδονίας καὶ τῆς Θρᾳκίας χερρονήσου. 

1 σταδίων, Ῥ]οῦμο ἰηδογύβ, δδθν ἑπτακισχιλίων ; ἴο]] ον πη 
9». 
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νν01]6 Ἰεπρτῃ οὗ [{ὰ]ν ἔγοηα 06 που ἴο {πὸ βου 
Δα δηαΐηρ δἰ ἴπε δύγαϊῦ οὗὁἨ 851. }]γ. 

29. Τὴε ἤγϑοῦ ραγὶβ οἵ [{8}}Ὺ ἅἃγε ἴΠ6 ρῥ]αὶπ5 ὑμαῖ 116 
αὖ ἴῃς ἴοοῦ οὗ {π6 ΑἹΡ5 δᾶ ἜὌχιεπα 85 ἔδυ 85 Πη6 θδα 
οὗ της Ααγίατ!ο δπὰ ἴῃ γερίομϑ πᾶν ἰὑ, θυ ἴΠ6 ταδὶ 
οὗ [{]ν 15. ἃ πδῦζον δηα Ἰοῃρ᾽ Ργοσο ἴοΟΥΥ ἴῃ ὑπ 6 ἔογτη 
οὗ ἃ ρεπίηβυϊα, ἔΠγουρὴ ΨΠΐοἢ, ἃ5. 1 Πᾶνα βαϊα, ἐς 
ΑΡδμηΐη65 εχιθπα ἰθηρύμννδθ ἴογ ἀρουῦ βενθὴ ἴδου- 
58 Πη641 5ἰδαϊα, υῦ ψΠΠ νᾶυγίηρ Ὀγεδαϊῃ. Τῆὴδ 5688 
ὑμαῦ τὰκ [08}}0} ἃ ρεϑῃίμβυϊα ἃτα με Τγυγβοηίδῃ 
(νι ἢ Βερίηβ δῇ με ΓΑρυτίδη 564), ἔπε Αὐδοηίδη, 
Δα {π6 Ααγίαἴὶο. 

80. Αἴἶδεῦ [Ὁὰ]γ ἃπα Οε]ξίοα οοσηθ ὕμε τειηδ πίπρ, 
ΟΥ δαβίδθτῃ, σου ε5 οἵ Ετορο, ψ ῃϊοἢ γα ουὖ ἴῃ ὄννο 
Ὀγ ἴῃς Εἶνον ἰϑῖεσ. ΤῊ15 τῖνεὺ ἢἤον5 ἔγτοτη [πε ννεϑὺ 
τοναγάβ [ῃς6 οαδρὶ δῃᾶὰ ἴῃ6 Επχίπο 864: ἰδ Ἰδοᾶνοϑ Οἢ 
115 Ἰοῦς 6 ψῃο]ς οὗἩἨ Οδιτήδὴν (το Ρερίηϑ δὖ ὑῃ6 
ΒΠϊη6), 411 π6 σουηίτΥ οὗ ἴῃς Οεἴδῃβ, δμα ὑδῃα 
σου οἵ ἴπε Τγτγεροΐδῃβ, Βαβίδαγηΐδηβ, ἀπ ὅ88.- 
Πηδ᾿ Δ 5 8ἃ5 (ἌΓ ἃ5 ἴῃς Εἷνον Ταμδὶβ δῃα [16 Μδθοί!ϑ ; 
δηα ἰδ ἰεαᾶνεβ οὐ ἰΐβ τίρῃῦ ἴῃς ψ}ο0]6 οἵ ΤΉγδςοα, 
ΠΙγτΐα, δα, 1δϑῦγ δηα ἤπα]ν, αστεεοθ. Τῆδ 15] δηα 5 
νΠΟἢ 1 πᾶνε ΔἰγΈΔαῪ τηρηὐοηδα 1 ]ἰ6 ο Ἐπ ΤΟρΘ ; 
ουΐδῖάς της ΡΠ]ΑΓ5 : Οδάδθ5, ὑπΠ6 (ὐδϑϑιϊουϊάθϑ, δπα τῆς 
Βυϊταπηὶς ἰϑαπαβ ; δηα ἰπδίάα ἴῃς ΡΊ]]ὰγβ : [ῃ6 αγιὴ- 
Πδβῖδο δπᾶ οὔδμον 1016 15] πς 5 οὗ ὑῃΠ6 Ῥῃοσηϊοΐδη5,8 
δηα ἵποβε οὔ Μαβ511ἃ δηὰ 1ἰρσυτγία, δῃα {116 15] πα 5 
ΟΥ̓ 0Ὰ}]Ὺ ἃρ ἴο πε 5]δπαβ οὗ Αβοϊυβ δπᾶ ἴο δου, 
ΔΗ 411} ἴΠ6 5]δηα8 τουπα ανουῖΐ Εἰ ρίτι δὰ ατγεθοθ 
Δα. 85 Δ. 85 Μδοβάοηΐα δπᾶ ἴῃς Τηγδοίδη (ἢ ν- 
ΒΟΏ686. 

1. 88. 10-2] (Δ Όονθ). 
3 Ταῦ 15, ὑπ ῬΠγαβΒδΘ, ν Βἰοἢ, τ ἢ} ὑμ6 ΟὙπιηθϑίδθ, ἔοστη 

[86 ΒΔ] θαγῖο 15168. ὁ 8.66 3. ὅ. 1. 
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81. ᾿Απὸ δὲ τοῦ Τανάϊδος καὶ τῆς Μαιώτι- 
δος τῆς ᾿Ασίας ἐστὶ τὰ μὲν. ἐντὸς τοῦ Ταύρου 
συνεχῆ, τούτοις δ᾽ ἑξῆς τὰ ἐκτός. διαιρουμένης 
γὰρ αὐτῆς ὑπὸ ὄρους τοῦ Ταύρου δίχα, δια- 
τείνοντος ἀπὸ τῶν ἄκρων τῆς Παμφυλίας ἐπὶ 
τὴν ἑῴαν θάλατταν κατ᾽ ᾿Ινδοὺς καὶ τοὺς ταύτῃ 
Σκύθας, τὸ μὲν πρὸς τὰς ἄρκτους νενευκὸς τῆς 
ἠπείρον μέρος καλοῦσιν οἱ “Ἕλληνες ἐντὸς τοῦ 
Ταύρου, τὸ δὲ πρὸς μεσημβρίαν ἐκτός" τὰ δὴ 
συνεχῆ τῇ Μαιώτιδι καὶ τῷ Τανάϊδι μέρη τὰ 
ἐντὸς τοῦ Ταύρου ἐστί. τούτων δὲ τὰ πρῶτα 
μέρη τὰ μεταξὺ τῆς Κασπίας θαλάττης ἐστὶ καὶ 
τοῦ Εὐξείνου πόντου, τῇ μὲν ἐπὶ τὸν Τάναϊν καὶ 
τὸν ὠκεανὸν τελευτῶντα τόν τε ἔξω καὶ τὸν τῆς 
Ὑ ίας θαλάττης, τῇ δ᾽ ἐπὶ τὸν ἰσθμόν, καθ᾽ ρκανίας ης, τῇ ὃ ἐ μὸν, 
ὃ ἐγγυτάτω ἐστὶν ἀπὸ τοῦ μυχοῦ τοῦ Πόντου 
ἐπὶ τὴν Κασπίαν. ἔπειτα τὰ ἐντὸς τοῦ Ταύρου 
τὰ ὑπὲρ τῆς Ὑρκανίας μέχρι πρὸς τὴν κατὰ 
Ἰνδοὺς καὶ Σκύθας τοὺς ταύτῃ θάλατταν καὶ 
τὸ Ἰμάϊον ὄρος. ταῦτα δ᾽ ἔχουσι τὰ μὲν οἱ 
Μαιῶται Σαυρομάται 3 καὶ οἱ μεταξὺ τῆς Ὕρκα- 
νίας καὶ τοῦ Πόντου μέχρι τοῦ Καυκάσου καὶ 
᾿Ιβήρων καὶ ᾿Αλβανῶν Σαυρομάται καὶ Σκύθαι 
καὶ ᾿Αχαιοὶ καὶ Ζυγοὶ καὶ ᾿Ἡνίοχοι, τὰ δ᾽ ὑπὲρ 
τῆς Ὑρκανίας θαλάττης Σκύθαι καὶ Ὑρκανοὶ καὶ 
Παρθυαῖοι καὶ Βάκτριοι καὶ Σογδιανοὶ καὶ τἄλλα 
τὰ ὑπερκείμενα μέρη τῶν ᾿Ινδῶν πρὸς ἄρκτον. 
πρὸς νότον δὲ τῆς ὕὥὔρκανίας θαλάττης ἐκ μέρους 

1 μέν, 70168 ἰηδβεογίβ. 
Σ ταύτῃ, ΟΔΡΡΒ, ἴου: πρὸς τὴν αὐτήν. 
8. στοβυτᾷ ἀοέθδπαβ ὑμο οἱὰ γοδάϊηρ Μαιῶται Σαυρομάται, 

δηά ἀο]οῦοβ ὕΠ6 οοτητηϑ δῇϊοσ ᾿Αλβανῶν ; ΕΌΓΌΙΩΟΣ ΔΡΡσγονίῃζ. 
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ΟΘΟΕΟΘΟΒΑΡΗΥ, 2. 5. 41: 

81. Αἴδον {πε Ταηδῖβ ἂἃπα [κ6 Μδβϑοῦβ οοῖὴθ {ῃ6 
Γαρίοηβ οὗ Αϑῖα---[ῃς Οἱ5- Ταῦτα τε ρίοηβ Ὑν]ο ἢ ἃγα 
οοπϊίραουβ ἴο ὑπῸ6 Τδηδὶθ ἂπα [ἈΚ Μαβοίϊβ, ἂπαὰ 
[Ο]Πονηρ ἀΡΟΙ ὑΠ686 ταρίοπϑ οοῖηα πῃ 6 ΤΥΔη5- ΓΔΌΓΔΗ 
Γερίομβ. ΕῸΓ βἰποθ Αβδὶϑ 15 αἰνιαθα ἰῇ ὕνψο ὈΥ ὑῃε 
Ταυγὰβ ἤδηρθ, νι] ἢ βἰγεῖο με ἔγοση 6 οἂρεβ οὗ 
Ῥδιρ 6 ἴο πα δαβδύθσῃ 86ὲ8 ὖὺ [πᾶ΄ϊὰ δῃα ἔδγῦθεῦ 
Βογθηῖα, ἴΠ6 Ογεεῖκβ σάνε ὕΠ6 πδηα οὗ (ἱ5- Ταυγδῃ ἴο 
ἰῃᾶῦ ραγτὺ οὗ πε οοπῃετϊηθηὺ ψ  ἢ ἸοΟΙκ5 ὑοννασβ [ῃ6 
πουΐῃ, δηα ἢΠ6 ἤδη οὗ Τιδηθ- Τδύαγαι ἴο {πᾶῦ ραᾶτὶ 
νν ἰΉ]} Ἰοοῖα ἴονγαγὰβ ἔπε δϑουΐῃ ; δοοογαϊηρ)ν, {πε 
Ρατῖβ οὗ Αϑία ἐῃπδὺ ἀγα οοῃθραουβ ἴο αἶα Μδθοῖβ δηᾶ 
1η6 Ταμδῖβ θϑοηρ ἴο ἴῃς Οἱ8- Ταυγδῃ ταρίοηθ. ΤΠα 
βγοῦ οὗ ἴπ686 τερίοηβ ἃγα ὕποβε ὑπαῦ 16 θεΐνθε 6 
(αδρίδη ὅεα δηᾶ ἴῃς Επχίης Ῥοηΐιβ, ἀμ ὑΠ6Ὺ ΟΟΙῺΘ 
ἴο 8ὴ 6η4, 'ἴῃ οἣθ αἰϊγδοξίομ, δὺ πὸ Τδμδὶβ δπα ὑΠ6 
οσδδῃ, ὑπαὺ 15, θοῦ δὖ ὑπ6 δχύθυϊου οοθδῃ δηά. δὖ 
παῖ ρατὶ οὗ ἰδ ψΒΙΟἢ ἔογιηβ ἴῃς Ηγγοδηΐδη 868, δηά, 
ἴῃ {Πε οἵμον αἰγεοϊίοι, δ ὑμ6 δῦ γαυβ, αὖ ἴῃς ροϊηΐ 
γγῃοτα πε ἀϊδίδηος ἔγομῃ [Π6 Πεδα οὗ {πὰ ῬΡοπίυβ ἴο 
6 (δβρίδῃ ὅθα ἰβ Ἰεαϑὲ. Τῆθη οομγα {Ποβα (ἰ5- 
Τδαγϑη γερίου5 ὑπαὶ ἀγα που οἵ Ηγτγοδηΐα, ψν ΒΟ ἢ 
ΤΈΔΟΒ 41} [ἴΠ6 ψὰγ ἴο {πΠ6 868 δὲ [παϊΐὰ πὰ ἔδυϊπαν 
ϑογίηίϊα, δα ἴο Μι. ἴπηδϑιϑ. ΤΠ εθα ταρίοηθ. ἃγ6 
ἱμ Πα 6, ραγῦν, γ ἴπ6 Μαθοίίς ϑαγτηδίίδηβ, δπα ὈΥ 
ἴῃ 6 ϑαντηδύδηβ ὑπαῦ ἄν ε}}] θεύνθοη 6 Ηγτοδηίΐδη 
568 8η6α πε Ῥοπῖἴιιβ 85 δ δ5 ἴῃ Οδυοᾶβιβ πα ὑΠ6 
οουη γεβ οὗ ἴΠη6 ΠΡογίδηβ δηθὰ ἴΠ6 ΑἸ απίδῃβ, ἃπα ὈΥῪ 
ϑου  ίδη5, Δομδθδηβ, Ζγρίαμϑ, ἀμα ΗΠ οΟ ΒΔ} ; δηᾶ, 
ΡδΡῦγ, Ῥεγομᾶ ὑῃ6 Ηγτοδηΐϊδῃ ὅ6α, ὈΥῪ δου δ, 
Ηγτοδηίδηβ, Ῥαυιΐδη5, Βδοϊτίδηβ, δοραϊδηΐδηβ, δηά 
αἶδο Ὀγ [με ᾿πῃαθϊδηῦὺβ οὗ [ΠῸ τερίοῃβ ὑμαὺ 116 Ρεγομα 
Ιηᾶϊὰα οὐ ἴπε ποῦ. Αμπᾶ ἴο με βουΐῃῇ οὔ ἐπε 
ΗἩγτοδηΐδη 868, ἰῃ ρᾶγὶ, δἀπα οὗ με ψ]ο]Ὲ οὗ [πε 
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καὶ τοῦ ἰσθμοῦ παντὸς μεταξὺ ταύτης καὶ τοῦ 
Πόντου τῆς τε ᾿Αρμενίας ἡ πλείστη κεῖται καὶ 
Κολχὶς καὶ Καππαδοκία σύμπασα μέχρι τοῦ 
Εὐξείνου πόντου καὶ τῶν Τιβαρανικῶν ἐθνῶν, ἔ ἔτι 
δὲ ἡ ἐντὸς ἽΛλυος χώρα λεγομένη, περιέχουσα 
πρὸς μὲν τῷ Πόντῳ καὶ τῇ Προποντίδι Παφλα- 
γόνας τε καὶ Βιθυνοὺς καὶ Μυσοὺς καὶ τὴν ἐφ᾽ 
Ἑλλησπόντῳ λεγομένην Φρυγίαν, ἧς ἐστι καὶ 
ἡ Τρωάς, πρὸς δὲ τῷ Αἰγαίῳ καὶ τῇ ἐφεξῆς θα- 
λάττῃ τήν τε Αἰολίδα καὶ τὴν Ἰωνίαν καὶ Καρίαν 
καὶ Λυκίαν, ἐν δὲ τῇ μεσογαίᾳ τήν τε Φρυγίαν, 
ἧς ἐστι μέρος ἥ τε τῶν Γαλλογραικῶν λεγομένη 
Γαλατία καὶ ἡ ᾿Εππίκτητος, καὶ Λυκάονας καὶ 
Λυδούς. 

82. ᾿Εφεξῆς δὲ τοῖς ἐντὸς τοῦ Ταύρου οἵ τε. 
τὰ ὄ ὄρη κατέχοντες Παροπαμισάδαι καὶ τὰ Παρ- 
θναίων τε κα Μήδων καὶ ᾿Αρμενίων καὶ! Κιλίκων 
ἔθνη καὶ Κατάονες " καὶ Πισίδαι. μετὰ δὲ τοὺς 
ὀρείους ἐστὶ τὰ ἐκτὸς τοῦ Ταύρου. πρώτη δ᾽ 
ἐστὶ τούτων ἡ ᾿Ϊνδική, ἔθνος μέγιστον τῶν πάν- 
τῶν καὶ εὐδαιμονέστατον, τελευτῶν πρός τε τὴν 
ἑῴαν θάλατταν καὶ τὴν νοτίαν τῆς ᾿Ατλαντικῆς. 
ἐν δὲ τῇ νοτίᾳ ταύτῃ θαλάττῃ πρόκειται τῆς 
Ἰνδικῆς νῆσος οὐκ ἐλάττων τῆς Βρεττανικῆς ἡ 
Ταπροβάνη: μετὰ δὲ τὴν Ἰνδικὴν ἐπὶ τὰ ἑσπέ- 
ρία νεύουσιν, ἐν δεξιᾷ δ᾽ ἔχουσι τὰ ὄρη χώρα 
ἐστὶ συχνή, φαύλως οἰκουμένη διὰ λυπρότητα 
ὑπ᾽ ἀνθρώπων τελέως βαρβάρων, οὐχ ὁμοεθνῶν" 
καλοῦσι δ᾽ ᾿Αριανούς, ἀπὸ τῶν ὀρῶν διατείνοντας 

1. τά, αἴζον καί, Ῥ]ομο ἀο]οῦθϑ ; οαἀϊύογβ ζο] ον. 
3 Κατάονες, ϑ΄᾿ΘΌΘΏΚΘΘΒ, ἴΟΓ Λυκάονες; αϑα8]}}Υ ἔο  ]ονγϑά. 
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ΘΕΟΟΒΑΡΗΥ, 2. ς. 231-12 

ἰβύηηαβ θεῦψθθῃ ἐμὲβ 5θὰ δηὰ ἐπα Ῥοπῖίιβ8 116 ἐπε 
σγθαῖοῦ ρα οὗ Αγιβηΐα, ΟΟ]ςἢϊ5, ὕΠ6 ψο]ς οὗ 
Οδρραάοοία ὕρ ἴο {Ππ6 Ἐυχίηα πα ἴο ἴῃς ΤΙραγαηΐδῃ 
ὑγῖρ65, δα 4150 ἔπε 50-οδ]εὰ (5-Ηδ]γ8 σου ΓΥ, 
ψ ῃ] ἢ οἰ γδοοϑ, βγδὺ, παχὺ ἴο ὑπῸ6 Ρομῖι5 ἀπα ἴο {Π6 
Ρτοροπίΐβ, Ραρῃ]αροπία, ΒΓ γηΐα, Μγϑῖα, ὑπῈ 50- 6 4116 4 
““ῬΠγυρία οα ὑῃ6 Ηε]]οϑροπὶ᾿ (οὗ νοι {πε Ττοδὰ 
15. ἃ Ρᾶγ) ; 8πά, ββεοομάϊγ, παχὺ ἴο ὑῆ6 Αερϑδη δπᾶ ἴο 
{ῃ6 568 ἔμιδῖ ἔρεδϑ 115 σοηϊἐπυαίῦίομ, 4.60]15, [οηΐδ, 
Οατία, Γγοία; δηά, {γα ]γ, πὰ 86 ἰηϊοτίον, Ρηγγρία 
(οὗ νη ο ἢ Ὀοΐῃ [Π6 80- 6116 α “ Οα]αἰϊα οὗ ἴμῃ6 Ο411ο- 
Οτεοίδηβ᾽᾽᾿ δᾶ “Ρηγγρία ἘρΡιθιειαε 1 όγτῃ ἃ ρδγ), 
Τγοδοηΐδ, δπα Γ,γαϊδ. 

82. Ἐο]]ονηρ ᾿τητη  αϊδύθὶ Υ ἀροὰ ἴῃς (Ἰ5- Ταυγδῃ 
ΡΘΟΡΙ68 οομ!θ ἴῃ Ρθορὶ68 ὑπαὺ 810 {π6 τηουῃἴαϊη 83: 
ἴΠ6 Ῥαγορδηλχβδααδα, ἴῃ 6 ὑγ065 οὗ ἴῃ6 Ῥαγι δ η5, δὲ 
ἀπ 6 Μεάδ5, οὗ ἴῃς Αὐηθηίδηβ, δηα οὗ {πΠ6 (ΟΠ οΐδη5, 
Δα {πῸ Οαϊδοπίδηβ δα πε Ρβἰἰδβ. Νεοχῦ ἰοὺ 
ὑπ ταουῃΐδίμθουβ οοτηθ ἴῃς Τιδη5- Γδυγαη ΓΘΡΊΟΠΒ. 
ΤὮς βγϑὺ οὗ ὑπ πὶ 15. [πα]18,3 ψν ἢ16 ἢ 15. {ΠῸ σγοαϊθϑι οὗ 
8411 παιΐοιβ δΔπα ὑπ Παρρίεϑι ἴῃ Ἰοῦ, ἃ παΐΐϊοπ νγῇοβα 
οΟΠῇμ65 τοδοῦ βμοΐῃ ἴο ἴπ6 δαϑίθγῃ δ6ὰ ἃπα ἴο {6 
Βου ΠΟΤ 8568 οὗ {6 Αὐδηῦο. [ἴῃ {πὶ5 βου ΓῺ 568, 
ΟΥ̓ {πὸ Ἤοοαδὺ οὗ [παϊ8, 1165 δὴ ἰβϑδῃά, Ταρυόρδῃθ," 
ψ ΠΟ 18 ποῦ 1655 ἴηδπ Βυϊαΐη. ΤΏΡ, ἢ να ὕστη ἔΥΌΤΩ 
Ἰμλαΐα ἰονγαγὰ ὑπ τνοδίθστῃ ταρίουβ δπμαὰ Κααρ ἐπε 
τηουηΐδίη5 ΟἹ ΟἿἹ τἱρῦ, να οοηθ ἴο 8 ναϑὺ σΟΙ ΤΥ, 
ψ οἢ, οὐγίπρ ἴο ὑΠ6 ρονευῖν οὗ ἴῃς 501], [ὈΓ5}.65 
ΟὨΪν ἃ στεϊομεα 1ἰνο] Ποοα ἴο ᾿πθὰ 0 δα ΨΠΟΪΙΥ 
Ῥαυραγίδη5 δἀηαὰ δϊοὴν ἴο αἰδγεπῦ γᾶοθ8. ΤἬΘΥ ο4]] 
ἐπ οουηΐγυ Ατία, δπὰ ἰὑ εχύθηαϑβ ἔγοτῃ ὕΠπε6 πηουη δὶ 8 

““ ῬὨγγ δ: ΑΠΠΟΧ ̓ἢ ; 86 πᾶπὶ6 σίνθῃ ἴο ἰθϑβοῦ ῬΏγυρία ὉΥῪ 
ἐς Κίηρβ οἵ Ῥουρϑτηιθ, 3 Οομηρδ176 1]. 1. 4. 

8. Ἐὸγ [9 ἔ}} ἀοϑβοσι ρύϊοῃ οὗ 1παΐδ, βθ 1. 1. 1 δ᾽. 
1 δύ οῃ. 
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μέχρι Γεδρωσίας καὶ Καρμανίας. ἑξῆς δέ εἰσι 
πρὸς μὲν τῇ θαλάττῃ Πέρσαι καὶ Σούσιοι καὶ 
Βαβυλώνιοι, καθήκοντες ἐπὶ τὴν κατὰ Πέρσας 
θάλατταν καὶ τὰ περιοικοῦντα τούτους ἔθνη 
μικρά' πρὸς δὲ τοῖς ὄρεσιν ἢ, ἐν αὐτοῖς τοῖς 
ὄρεσι Παρθυαῖοι καὶ Μῆδοι καὶ ᾿Αρμένιοι καὶ 
τὰ τούτοις πρόσχωρα ἔθνη καὶ ἡ Μεσοποτα- 
μία. μετὰ δὲ τὴν Μεσοποταμίαν τὰ ἐντὸς Εὐ- 
φράτον' ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ἥ τε εὐδαίμων ᾿Δραβία 
πᾶσα, ἀφοριζομένη τῷ τε᾿Αραβίῳ κόλπῳ παντὶ 
καὶ τῷ Περσικῷ, καὶ ὅσην οἱ Σκηνῖται καὶ οἱ 
Φύλαρχοι κατέχουσιν οἱ ἐπὶ τὸν Εὐφράτην καθή- 
κοντες καὶ τὴν ρίαν: εἶθ᾽ οἱ πέραν τοῦ ᾿Αραβίου 
κόλπου μέχρι Νείλου, Αἰθίοπές τε καὶ ἴΑραβες, 
καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοὺς Αἰγύπτιος καὶ Σύροι καὶ 
Κώλικες οἵ τε ἄλλοι καὶ οἱ Τραχειῶται λεγόμενοι, 
τελευταῖοι δὲ ἸΠάμφυλοι. 

33. Μετὰ δὲ τὴν ᾿Ασίαν ἐστὶν ἡ Λιβύη, συν- 
εχὴς οὖσα τῇ τε Αἰγύπτῳ καὶ τῇ Αἰθιοπίᾳ, τὴν 
μὲν καθ᾽ ἡμᾶς ἠιόνα ἐπ᾽ εὐθείας ἔχουσα, σχεδόν 
τι μέχρι Στηλῶν ἀπὸ ᾿Αλεξανδρείας ἀρξαμένην, 
πλὴν τῶν Σύρτεων καὶ εἴ πού τις ἄλλη κόλπων 
ἐπιστροφὴ μετρία καὶ τῶν τούτους 5 ποιούντων 
ἀκρωτηρίων ἐξοχή: τὴν δὲ παρωκεανῖτιν ἀπὸ τῆς 
Αἰθιοπίας μέχρι τινός, ὡς ἂν παράλληλον οὖσαν 
τῇ προτέρᾳ, μετὰ δὲ ταῦτα συναγομένην ἀπὸ τῶν 
νοτίων μερῶν εἰς ὀξεῖαν ἄκραν, μικρὸν ἔξω Στη- 
λῶν προπεπτωκυῖαν καὶ ποιοῦσαν τραπέζιόν πως 

1 ἢ, 106 τοδαϊηρ οὗ Οὔ, ἴογυ οὗ ; 8ο ἀτοβικαγά, γαιον, Μά116γ- 
θᾶρπον, δηά Μοίηθίκ. 

2. τούτους (ὨΔΙΏΘΙΥ κόλπου), ΟΔβδαῦοῃ, ἴοσ ταύτῃ ; θὰ ΤΠΘΙ], 
Ταγάΐθα, ζο]] ον ίης ; Οτοβκ γα Δρρσονίης. 
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ΟΘΕΟΟΒΑΡΗΥ, 2. 5. 322-33 

8ἃ5 ἴατ ἃ5 Οδαγοβία δπηα Οδγιηδηῖϊα, Νοχὶ δέον Αγία, 
ἴονατὰ ἴπΠῸ6 868, ἃτεὲ Ρογβϑία, ϑιυβίδῃδ, Βδρυ]οπία 
(οουπἶτ]ε5. ψοἢ γᾶ ἄονα ἴο {πΠῸ Ῥεγβίδη 868,1) 
8Δπα [6 51η}4}} ὑγδεβ ὑπαῦ ἄνν6}} οὐ ἴπθ ἔγομ θγ5 οὗ 
ἔῃοβ6 οουηὐτεβ ; ψ Ἐ1]6 ὑΠπῸ ΡΘΟΡ]Ὲ5 ῆῸ ᾿ἶνθ ΠΘΔΡ 
με τιουῃΐδίηβ ΟΥ ἴῃ ὕπ6 τηουηΐαῖηβ ὑπαηγβ να 8. ἃΓ6 
τὴς Ῥαγιπίδηβ, ὑΠ6 Μεάςβ, 0ῃ6 Διταθηΐϊδηβ δῃα τἴῃ6 
{γι 68 84]οἰ πη ὕΠμθμ, 8Δηα {πΠ6 Μεβοροϊδμηΐδη8. ΑΥ̓ΟΡ 
Μεβοροΐδιμηϊα οοὰθ ἴΠ6 σουῃηίγίοβ ὑΠ15 5116 οἵ ἰῃς 
ΕᾺρΡΠγαῖθθ. ΤἬΏδβε ἀγα : Π6 ψ0]6 οὗ Ατγαρία Εδ]χ 
(νο ἢ 5 Ρουπάεα Ὀγ 6 ΨΠ0]Ὲ οχίθηὶ οὗ {πὸ 
Αγαρίδη Οὐ] δηᾶ ὈΥ̓ ὑπὸ Ρεγϑίδθ Οὐ] ), δπὰ 8}1 ὑπ 6 
σΟΙΠ ΤΥ Οσουρίεα ὈγΥ {πὸ Τεπῦ- ν ] ]εῖβ ἀπά ὈΥ 
16 ΒΘ ΚΗ-ρονογηθα ἔγῖρα8. (ν Βῖο ἢ σέϑομεβ ἴο {Π6 
ἘΡἢγαῖθβ ἃπα ϑ γα). Τῇδπ σοσὴθ ἴπ6 ῬἜΟρ 65 ψῃο 

.Ἶἶνε οχ με οὔ ΕΓ 5146 οὗ πε Αγδρίδῃ αὐ] δηα 85 ἔᾺΥ 
ἃ5 ἴῃ ΝΙ]6, δυοῖν, [ῃς ΕἸ ορίδπ8 δηα τΠ6 Ασδρ8, 
δηᾷ ἴῃς Εργρίίδηβ ψγῆο Ἰ᾿ΐνα ποχῦ ἴο ὕπϑι, δ8ηα 18 
ΘΥΥΔ 8, 8πα ἴῃς ΟἸ]Ποἰδη5 (πο υἀϊηρ Π6 50-68116α 
““Τηδομιοῖδα 3), ἀπα Επα}]γ 6 Ῥαιρ ΠΥ] 805. 

88. ΑΙΟΥ Αβἰα σοιμθδβ Γἶῦ γα, ψ ΒΙΘἢ 15 ἃ σου 8.0 
οὗ Εργρῦ δηὰ ἘΠΗϊορία. [5 βῆοτε ὑπμαῦ 1165 ὁρροβὶϊε 
ἴο ἃ5 ΤΌᾺΠΒ5 ἴῃ 8 βδγαιρῃῦ 11η6 δἰπηοδῦ ἴο ἴπΠ6 1118 γ5, 
βερίπηΐηρ δ ΔΙ]αχδηασία, ἐχοερῦ ἔου ἴῃς ϑ'γγίεβ δπὰ 

ΟΡΟΥμΡ5 οὔμεὺ τηοάογαΐα Ῥεμαβ οὗ συ] δῃπᾶ ρτο- 
͵Θοὔϊοι5 οὗ [Π6 ρῥγοιηοῃἴοσίθϑ ὑμαῦ ἔοστα {πεβε συ]; 
υυΐῦ 105 σοδϑυ] πα οα ἴῃ οοϑδῃ ἴγουι ΕἸ ηϊορία ἴο ἃ 
σου ροϊηΐ 15 Δρρυοχι πηαΐεϊ Υ ρᾶγ8}16] ἴο ὑπ 6 ἔΌσΤΉΘΥ 
116, δπα ἴμθῃ ἰὺ ἀγᾶννϑ 'π οἡ ἴῃ 6 βου δηα ἔουτβ ἃ 
ΒΠΔΡΡ ῬΙΟΠΟηἴΟΥΎ, ΨΜὨ16} ρῥγο͵εοὺβ 5119. Ὁ]γ ουΐδίαα 
ἴῃς ΡΠΠ]Δγ5 ἀπα τῆ5 ρίνεβ ἴο [Γὰ γα Δρρυοχίγηδίθ! Υ 

1 Πηδϑὺ ἰ8, ὑπ6 Ῥογβίδηῃ ΟἹ], 
; ἜΝ 18, ὕπ6 Ἰπηδοϊ δηΐβ οὗ ““ Βυρροά ΟἸ]οῖα." ΟὈπρδΓ6 

12, 6.1. 
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τὸ σχῆμα. ἔστι δ᾽, ὥσπερ οἵ τε ἄλλοι δηλοῦσι 
καὶ δὴ καὶ Γναῖος Πείσων ἡγεμὼν γενόμενος τῆς 
χώρας διηγεῖτο ἡμῖν, ἐοικυῖα παρδαλῇ: κατά- 
στικτος γάρ ἐστιν οἰκήσεσι περιεχομέναις ἀνύδρῳ 
καὶ ἐρήμῳ γῇ" καλοῦσι τε τὰς τοιαύτας οἰκήσεις 
Αὐάσεις οἱ Αἰγύπτιοι. τοιαύτη δὲ οὖσα ἔχει 
τινὰς ἄλλας διαφορὰς τριχῆ διαιρουμένας: τῆς 
μὲν γὰρ καθ᾽ ἡμᾶς παραλίας εὐδαίμων ἐστὶν ἡ 
πλείστη σφόδρα, καὶ μάλιστα ἡ Κυρηναία καὶ 
ἡ περὶ Καρχηδόνα μέχρι Μαυρουσίων καὶ τῶν 
Ἡρακλείων στηλῶν" οἰκεῖται δὲ μετρίως καὶ ἡ 
παρωκεανῖτις, ἡ δὲ μέση φαύλως ἡ τὸ σίλφιον φέ- 
ρουσα, ἔρημος ἡ πλείστη καὶ τραχεῖα καὶ ἀμμώ- 
δης. τὸ δ᾽ αὐτὸ πέπονθε καὶ ἡ ἐπ᾽ εὐθείας ταύτῃ 
διά τε τῆς Αἰθιοπίας διήκουσα τῆς τε Τρωγλοδυ- 
τικῆς καὶ τῆς ᾿Αραβίας καὶ τῆς Γεδρωσίας τῆς 
τῶν ᾿Ιχθυοφάγων. νέμεται δ᾽ ἔθνη τὴν Λιβύην 
τὰ πλεῖστα ἄγνωστα" οὐ πολλὴν γὰρ ἐφοδεύεσθαι 
συμβαίνει στρατοπέδοις οὐδ᾽ ἀλλοφύλοις ἀνδρά- 
σιν, οἱ δ᾽ ἐπιχώριοι καὶ ὀλίγοι παρ᾽ ἡμᾶς ἀφικ- 
νοῦνται πόρρωθεν, καὶ οὐ πιστὰ οὐδὲ πάντα λέ- 
γουσιν' ὅμως δ᾽ οὖν τὰ λεγόμενα τοιαῦτά ἐστι. 
τοὺς μὲν μεσημβρινωτάτους Αἰθίοπας προσαγο- 
ρεύουσι, τοὺς δ᾽ ὑπὸ τούτοις τοὺς πλείστους 
Γαράμαντας καὶ Φαρουσίους καὶ Νιγρίτας, τοὺς 
δ᾽ ἔτι ὑπὸ τούτοις Γαιτούλους, τοὺς δὲ τῆς θαλάτ- 
τῆς ἐγγὺς ἢ καὶ ἁπτομένους αὐτῆς πρὸς Αἰγύπτῳ 
μὲν Μαρμαρίδας μέχρι τῆς Κυρηναίας, ὑπὲρ δὲ 
ταύτης καὶ τῶν Σύρτεων Ψύλλους καὶ Νασαμῶνας 
ξοο 
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πε 88ὰρε οὗ ἃ ἱταρεζίυτη. ἀπά [ῦγὰ 15---ἃ5 {6 
οἴμουβ βδῆον, δηῃᾶ ἱπάθθοα 85 (πδοὺβ Ρίβο, ψῆο τνγ88 
οὔςα ἴδε ρῥγεΐθος οὗ ἐπαῦ σουπηΐγγ, ἰο]α τη6---ἰ κα ἃ 
Ἰεοραγά᾽ 5 βκίῃ ; ἴον 10 18 βροϊ[εα νι ἢ ἱπμαρἱϊεα ρΡ]δοα5 
[Πδὺ ἀῦὲ βυιγουπαθα ὈΥ νναῖθυϊθβθ δηᾶ ἀδβεσγὶ ᾿δηᾶ. 
ΤΗΣ Εἰ ργρ ίδη5 08]] βυ οἢ ἱπῃαθἱ εα Ρ]Δο 68 “ διδ5865.᾽᾽ 1 
Βυΐῦ Ἰπουρῇ Γὰῦγαὰ ἰ5 τῃ5 ροοῦ αν, 1 ἢδ5 βοια οὐ Σ 
ῬΘου] Υ 16 5, ν ὨΙΟἢ ρσῖνα 1 ἃ ὑπτεοίο]α αν! σίου. [Ι͂ὴ 
ἴῃς ἤγϑϊ ρ]δοθ, πιοϑὺ οὗ 15 σοδϑυ]ης (δῦ 1165 ορροϑὶϊε 
ἴο 8 15. ΘΧύγοι  ἜἸν ἔδγι}]6, δα Ἔβρεοΐδ!]ν Οὐτεπδθα 
δηα ἴῃ σουπίτΥ ἀροιῦ Οδγπαρε ὑρ ἴο Μδυτιυβὶα δά 
ἴο ἴμε ΡΠ] οὗ Ηδυδο]θϑ ; ΒΘΟΟΠαΪγ, Ἔνθ ἰΐβ οοδϑῦ- 
᾿π6 οἡ ὕπε οοϑθδῃ δῇοσγαβ ΟὨΪΥῪ πηοάδγαϊα βυβίθηδποα ; 
84 τῃῖγαϊν, ἰΐβ ἱπύθυίου τερίο, ψ ῃ]οἢ ργοάυοοβ 
ΒΡ ΐυτα, δῆογαβ ΟὨΪΥ ἃ ψγοϊοῃεα βυβζεπμδηοο, Ὀείηρ, 
ἔον ἴΠ6 τηοϑβῦ ραγῖ, ἃ ὕΌοΚΥ δπα βδηαν ἀσθϑδετῦ; δηά {116 
816 5 8150 ὑγτὰ οὗ ἴῃς 5 γαῖ ὐ ργοϊοηραίϊίοη οὗἁὨ ἢϊς 
τορίου ὑπγουρὴ ΕΠΠΙορία, ὑπῸ Ττορ]οάγίε Οουπίσυ, 
Αγδῖα, δῃᾶὰ Οδαγοςία νῆοσα ἴῃς ΕἸ5ῃ- Εδύδθγβ [ἷνϑ, 
ΤῊς τηοϑὺ οὗ ἴΠ6 Ρ6ΟΡ]68 οὗ 1ἰηργὰ ἀγα ἀπκηόνῃ ἴο 8 ; 
ἴου ποῖ τοῦ οὗἉ [Ὁ 15 νἱϑι δα ὈΥ ΔΈ 8, ΠΟΥ γεῦ ὈῪ 
ΙΏΘΗ οὗ ουΐδβίας ὑγῖ65 ; δπὰ ποῦ ΟὨΪΥ ἀο νεῖῪ ἔεν οὗ 
πὸ παῖλνεβ ἔγουῃ ἔὯΥ ἱπ]απα ανοὺ νἱϑὶῦ ἃ8, θυῦ ψἢαᾶῖ 
[6 [6] 15 ποῦ ἔγυδενου ΠΥ ΟΥ οογηρ]οῖα εἰζμοσ. Βυῖ 
511} 16 ΤΟ] ον ηρ 18 θαβθα οὐ ννηδὶ ἴμεν βᾶυ. ΤΉΘΥ 
04}1 ἴΠ6 τηοϑὺ δου Ποῦ ΡΘΟΡ]65 ΕΠΗϊορίδηβ; ὑΠοβ6 
ψ 0 ᾿νε ποχῦ πογΐῇ οὗ ὑπΠ6 ΕΠ ΟρΡίδη5 ὑμ 6  (8]], ἴῃ 
1Π6 τηδίηῃ, Οδγδαιηδηϊίδηβ, ΡΠ δι βίη, δπα ΝΙ,τ Δ} ; 
ἴῃοβ6 ψἢο να 5111} ἤοσΐῃ οὗ {π686 Ἰαϊϊον, αδοὶυ δῃ8 : 
[ῃοθ6 ψῆο ᾿ἷνα πθᾶῦ ἴῃ6 568, ΟΥ̓́ΘΝΘῺ ΟΠ ἴῃς δαδοοδϑὺ, 
ποχὺ ἴο Εργρῦ δηα 85 ἔδλΥ 85 γγεῆδθα, Μδυιδυ Δ }8 ; 
γἢ116 [Π6Υ 08]} [Πο56 μεγομῃᾶ Ουὐτεηδθα δηᾶ ἴῃς ϑ'γγίεϑβ, 
Ῥβυ]]δη5, Ναβαυ οηΐϑη8, Δπα οογίδίη οὗ ἴῃ δου δ, 

1 ΤΠ δῦ ἰδ, ““ οὐβϑιη. 
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καὶ τῶν Γαιτούλων τινάς, εἶτ᾽ ᾿Ασβύστας καὶ 
Βυξακίους μέχρι τῆς Καρχηδονίας. πολλὴ δ᾽ 
ἐστὶν ἡ Καρχηδονία' συνάπτουσι δ᾽ οἱ Νομάδες 
αὐτῇ" τούτων δὲ τοὺς γνωριμωτάτους τοὺς μὲν 
Μασυλμεῖς, τοὺς δὲ Μασαισυλίους προσαγορεύου- 
σιν" ὕστατοι δ᾽ εἰσὶ Μαυρούσιοι. πᾶσα δ᾽ ἡ 
ἀπὸ Καρχηδόνος μέχρι Στηλῶν ἐστιν εὐδαίμων, 
θηριοτρόφος δέ, ὥσπερ καὶ ἡ μεσόγαια πᾶσα. 
οὐκ ἀπεικὸς δὴ; καὶ Νομάδας λεχθῆναί τινας 
αὐτῶν, οὐ δυναμένους γεωργεῖν διὰ τὸ πλῆθος 
τῶν θηρίων τὸ παλαιόν" οἱ δὲ νῦν ἅμα τῇ ἐμ- 
πειρίᾳ τῆς θήρας διαφέροντες, καὶ τῶν Ῥωμαίων 
προσλαμβανόντων πρὸς τοῦτο διὰ τὴν σπουδὴν 
τὴν περὶ τὰς θηριομαχίας, ἀμφοτέρων περυγίγ- 
νονται καὶ τῶν θηρίων καὶ τῆς γεωργίας. τοσαῦτα 
καὶ περὶ τῶν ἠπείρων λέγομεν. 

84. Λοιπὸν εἰπεῖν περὶ τῶν κλιμάτων, ὅπερ καὶ 
αὐτὸ ἔχει καθολικὴν ὑποτύπωσιν, ὁρμηθεῖσιν ἐκ 
τῶν γραμμῶν ἐκείνων, ἃ στοιχεῖα ἐκαλέσαμεν, 
λέγω δὲ τῆς τε τὸ μῆκος ἀφοριζούσης τὸ μέγιστον 
καὶ τῆς τὸ πλάτος, μάλιστα δὲ τῆς τὸ πλάτος. 
τοῖς μὲν οὖν ἀστρονομικοῖς ἐπὶ πλέον τοῦτο ποιη- 
τέον, καθάπερ “Ἵππαρχος ἐποίησεν. ἀνέγραψε 
γάρ, ὡς αὐτός φησι, τὰς γιγνομένας ἐν τοῖς 
οὐρανίοις διαφορὰς καθ᾽ ἕκαστον τῆς γῆς τόπον 
τῶν ἐν τῷ καθ᾽ ἡμᾶς τεταρτημορίῳ. τεταγμένων, 
λέγω δὲ τῶν ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ μέχρι τοῦ 
βορείου πόλον. τοῖς δὲ γεωγραφοῦσιν οὔτε τῶν 

1 δή, Φοῃοε, ἴον δέ. 
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8η6α ὕΠ6ὴ Αϑργβυδηβ δἀπα Βυζδοίδῃβ, ῃοβα Ταυυ ΠΟΥ 
ΓΘΔΟΠ65 ἴο ἐῃαῖ οὗ (δγίμασο. Τῆς τουγοσυ οὗ Οδυ- 
παρα ἰ5 ἰᾶαῦρθ, ἃπὰ Ὀεγομα ἰδ οοηθ5 ὑμὰῦ οὗ τῃς6 
Νοιηδαᾶϑ 1; ἴῃς Ρεϑῦ Κπόονῃ οὗ {πΠ6586 ἅγΓῈ ςδ]]6 4, ϑουὴδ 
οὗ πεῖ, Μαβυ]δηβ, ἀπα οὐδοῖα Μάαβδθϑυ ] δηθ. Απάᾶ 
Ἰαϑῦ οὗ 411 οοιης ἴπε Μϑδυτγιιβίδῃβ. Τῆδ 8016 σου ΥΥ 
ἔγοση δγΐμαρσα ἴο ὑπὸ ΡΙ]]γ5 15 ἔετι ]6, ὑπουρῇ [11] οὗ 
να δαβῖϑ, 835 156 4580 ὑπ6 ψῇοΐς οὗ ἴπμ6 ἱπιογίον οὗ 
Γργὰ. 80 ἰζὑ 15 ποῦ ὑπ] Κ6]ὶγ ὑπαὶ βοηθ οὗ {Π6586 
ῬΘΟΡΪΘ5 σγοῦα 4150 οδ᾽]ϑα Νοχηδάβ ἕο. {Π6 γδδβοῃ ἐμαὶ 
ἴῃ ΘΑΥΪγ {ἰπια5 ὕπευ νγογα ποῦ 40]6 ἴο ου]τναῖα ἐς 
5011} οὐ δοοουμπΐ οὗ [ῃ6 ταυϊυϊτυάα οὗ νυν] δηΐνμδἶβ. 
Βυΐ [Π6 Νοπηδάϑ οὗ ἴο-αΑΥ ποῦ ΟὨΪΥ 6χοαὶ ἴῃ μα 511} 
οὗ μΒυπίϊπρ' (πα {Π6 Βοχηδπβ ἴα]κα ἃ Βαπᾶ ἴῃ {15 ψ τ τἢ 
ὑπο θδοδυβε οὗ {Πεδῖνγ Ὁ πᾶ μ655 ον ἥρσῃβ ψ 10} ψ 114 
ΔΗ ΪΤη415), αὐ ΠΕ6Υ μᾶνα τηδβύογεα ἔδυτηΐηρ ἃ5 νγ6}} ἃ5 
ἴΠ6 οἴδϑδθ. ΤῊ ϊθ, ὕΠθη, ἰ5 ψῃδῦ 1 ἢᾶνα ἴο 58Υ δῦοιυΐ 
ἴΠ6 σοηὐϊποηΐϑ. 

94. 1Τῦ τειηδίῃηβ Ὁ τὴ ἴο 5ϑρθᾶῖκ δρουῦ ἴΠ6 “ οἸϊπηαΐδ ᾿᾿ 
(νῃῖοἢ 15 ΠΚονβα. ἃ βυθοῦ τΠδὺ ἱηνοῖνεβ ΟἿΪΥ ἃ 
βδμθσαὶ δεῖς), ἰδκίηρ τὴν θαρὶ πηΐηρ δὖ ὕΠο56 11π65 
ψὨΐϊοἢ 1 Πᾶνα οΔ]] 6 “΄ ε]επηθηΐβ 3᾿᾿---ἰ τηθδῃ ἴῃ 6 ὕνο 
᾿πθθ ὑπδῦ τρᾶῦῖς ΟΥ̓ ἴῃς ργεαϊεϑῦ Ἰδησίῃ δηά Ὀγθδατῃ 
οὗ {86 ἱπμα)ϊϊεα του], Ὀυΐδ τογα ρδυου αν ὑΠ6 
Ὀγθδαΐῃ-] 6. Αϑίγοποηθιβ, οὗ οουγβθα, πγυϑὺ ἰγοαῖ 
{Π158. δυή᾽]εοῦ ποτα αὖ Ἰθηρίῃ, υβὺ 85 ΗἸ ρΡρδύοῆιβ ἢ85 
ἰγεαϊεα 1, ΕῸΓ, 85 6 Πἰμη561} βᾶγβ, ἢ6 τθοογάβα {ῃ6 
αἰεγεμῦ δϑρεοὶς οὗ [Π6 Το] ϑυϊαὶ θοαῖθ5. ἔὸσ 4}1 ὑῃ68 
αἰδγεηῦ τερίοηβ οὗ ὑπὸ εἐἀγΐῃ ὑμαὺ τὸ ἔουπα ἰῃ οὐγ 
ἘΕουΡ ἢ ὅ--- τηθδὴ ὑΠ6 ταρίοπβ θεύννθεθη Π6 δαυδίου 
δπα {Π6 ποσΐῃ ρο]86. Τὴ ρσεοργαρῇαν, πόυνανοῦ, πο 
ποῦ ὈυΒΥ Βίτηβοὶ ψἢ ψ]αῦ 1165 ουὐδίάς οὗἠἨ οΟὔγ 

1 Νυσηϊαϊδη8. 2 66 9. ὅ. 16. 
8 θα 2, ὅ. δ. 

593 



Ξ5ΤΒΑΒΟ 

ἔξω τῆς καθ᾽ ἡμᾶς οἰκουμένης φροντιστέον, 
οὔτ᾽ ἐν αὐτοῖς τοῖς τῆς οἰκουμένης μέρεσι τὰς 
τοιαύτας καὶ τοσαύτας διαφορὰς παραδεκτέον 
τῷ πολιτικῷ" περισκελεῖς γάρ εἰσιν. ἀλλ᾽ 
ἀρκεῖ τὰς ση ειώδεις καὶ ἁπλουστέρας ἐκθέ- 
σθαι τῶν ὑπ «αὐτοῦ λεχθεισῶν, ὑποθεμένοις, 
ὥσπερ ἐκεῖνος, εἶναι τὸ μέγεθος τῆς γῆς σταδίων 
εἴκοσι πέντε μυριάδων καὶ δισχιλίων, ὡς καὶ 
᾿Ερατοσθένης ἀποδίδωσιν" οὐ μεγάλη γὰρ παρὰ 
τοῦτ᾽ ἔσται δὲ ορὰ πρὸς τὰ φαινόμενα ἐν τοῖς 
μεταξὺ τῶν οἰκήσεων διαστήμασιν. εἰ δή τις εἰς 
τριακόσια ἑξήκοντα τμήματα τέμοι τὸν μέγιστον 
τῆς γῆς κύκλον, ἔσται ἑπτακοσίων σταδίων ἕ ἕκα- 
στον τῶν τμημάτων" τούτῳ δὴ χρῆται μέτρῳ πρὸς 
τὰ διαστήματα τὰ" ἐν τῷ λεχθέντι διὰ Μερόης 
μεσημβρινῷ λαμβάνεσθαι. μέλλοντα. ἐκεῖνος μὲν 
ἣ ἄρχεται ἀπὸ τῶν ἐν τῷ ἰσημερινῷ οἰκούντων, 

καὶ λοιπὸν ἀεὶ δι᾽ ἑπτακοσίων σταδίων τὰς ἐφεξῆς 
οἰκήσεις ἐπιὼν κατὰ τὸν λεχθέντα μεσημβρινὸν 
πειρᾶται λέγειν τὰ παρ᾽ ἑκάστοις φαινόμενα" ἡμῖν 
δ᾽ οὐκ ἐντεῦθεν ἀρκτέον. καὶ γὰρ εἰ οἰκήσιμα 
ταῦτά ἐστιν, ὥσπερ οἴονταί τινες, ἰδία γέ τις 
οἰκουμένη αὕτη ἐστί, διὰ μέσης τῆς “ἀοικήτου διὰ 
καῦμα στενὴ τεταμένη, οὐκ οὖσα μέρος τῆς καθ᾽ 
ἡμᾶς οἰκουμένης" ὁ δὲ γεωγράφος ἐπισκοπεῖ ταύ- 
τὴν μόνην τὴν καθ᾽ ἡμᾶς οἰκουμένην. αὕτη δ᾽ 
νἀ δ δδη πέρασι νοτίῳ μὲν τῷ διὰ τῆς Κιννα- 

ἀρ τώρα παραλλήλῳ, βορείῳ δὲ τῷ διὰ Ἰέρνης" 
οὔτε ὲ τὰς τοσαύτας οἰκήσεις ἐπιτέον, ὅσας ὑπα- 

1 τά, (οΥϑίβ ᾿ηβογῦβ, δέον διαστήματα ; Μοίμοκ6 Το] ον πρ ; 
α, Μάϊοε δΡΡσονίῃρ. 

504 

----- τ΄ ὸν.-- 



ΘΕΟΘΒΑΡΗΥ, 2. ς. 34 

᾿πΠΑ 64 νγου]ὰ ; δπα Ἔνθ ἰπ Π6 οᾶ86 οὗ [ῃΠ6 ραγῖβ οὗ 
186 ᾿ημαρι το νου {Π6 τηδη οὗ αἴαδϊγβ. πεεα ποῖ θὲ 
ἰδυρμῦ {Π6 παῖυτε δηα πυτηθεῦ οὗ ἔπε αἰ δτεπῦ ἀβρθοῖβ 
ΟΥ̓ ΤΠ 6 σα] δε] θοα 65, θδοδυβα {}}15 15 ΟΥῪ τοδαϊηρ [ῸΓ 
ἢ. Βαϊ 1 ν1}] θὲ βυῇηοϊεπί ἔθου τὴς ἴο βεὺ ον {Πς 
βίρηἰοδηῦ δπα βἰτηρ]εβϑὺ αἰ δσαποαβ ποϊεα Ὀγ ΗἸρρᾶγ- 
οἢυ5, [Κίπρ' ἃ5 ἃ Πγροῖεβ15, υδὺ 85 ἢ6 ἀο685, ὑπαῦ {πε 
τηδρηίζυἀε οὗ [πε δδυὶ 15 ὕννο Ὠυπαγοα δηά Πγ-ῦνο 
ὑπουβδηα πἰδαΐϊα, ἴΠ6 ἤρυτα γοπάθγεα Ὀγ Εγαϊοβ ΘΠ 685 
4150. Εν {Π6 ναγίαὐίοι ἔγοσῃ ὑπὶ5 γεοϊκοηῖηρ ψ1}] ποῦ 
ὈῈ Ἰαῦρθ, 80 Ἂγ δ ὑῃ6 οϑ᾽ϑῦδὶ ΡΠ θποιθθηᾶ 816 
σΟΠΟΟΙΙΘ6α, πὰ ἴπε6 αἀἰδίδποθς θεΐννθοῃ ὑπ ηπδρϊϊοα 
Ρίδοθβ. 1, θη, γα οὐὐ ἴῃς ρστεδίεβδι οἴτοϊα οὗ {Π6 
εαγῖῃ ἰπῖο ἴῆτεα Πυπαγεα δπα δ5ἰχίυ βεοϊίοηβ, εβδοὴ οὗ 
[Π686 βϑούίϊομϑ ψν1}} ἤᾶνα βενθη Βυπαγοα εἴδαϊδ. Νον 
ἰῦ 15 ὉΠ15 {πὸ ΗἸρΡΡδγο5. υ865 ἃ5 ἃ Τηδᾶβυγα ἴον {Π6 
ἀἰδθίδποοθϑ ἴο Ὀὲ ἢχϑα οἱ {πε δίογεϑδια τη θυ ἴδῃ ᾿Πτουρἢ 
Μεγοῦ. 80 1ιῈὰ θερίῃβ ἢ {ῃ6 ἱπηδϊαπῖ5 οὗ {π6 
εαυδῖον, δηα ἴεν {πδῖ, ργοοδεαϊΐϊηρ δἱοηρ 6 5βδία 
το] ἀΐδῃ ἴο 6. πῃ Δ ΡΟ Εα ρ]66 68, ομδ δέδεν δῃοῦμου, 
ΨῚ} δὴ ἱπίογναὶ οδοῦ ἴθ οὗ βενθῃ Βυπαγαα εἰδαϊΐα, 
ἢδ6 ὑγτίεβ ἴο σίνε ἴΠ6 σα] δία] ῬΒΘπουθῆδ [ῸΓ Θδο ἢ 
Ρΐδοα ; μυΐ ἴοΥ τη ὑπ εδαυδῖίογ 15 ποὺ ἴπ6 ρΐδοθς ἴο 
μερίη. ον ἰἔ ἴἢδ8ε γερίοῃϑβ γα ᾿πῃ 0} 4016, 845 5016 
ὉΠ ηκ, ὑπ Ὺ οοπϑοτυαϊα ἃ ροΘου] αν Κἰπα οὗ ἱπηδθιϊοα 
σου, βἰγοϊοπίηρ 88 ἃ πᾶῖτον σὶρ ὑπγουρὴ {ἴῃς 
οοηῖγα οὗ ἔπ 6 σουπίνυ ὑπαῦ 15 ἀπ ΠΡ  [40]6 ὁπ δοσουπῖ 
οὗ της Ποδῖ, ἀπά ποῖ ἔογῃὶπρ᾽ ἃ ρατὺ οὗ ουν ᾿ῃ]Π δ 6 α 
ψοα. Βυΐ ὑπῸ6 σοοργίαρθον ἴαϊκοβ ἰπΐο ἢϊ5 ρυγνίον 
ΟὨΪΥ ὑΠ]8 ΟἿΌΣ ἐπμαθϊεα ψ ου]ᾶ; δα ἰϊ5 ᾿ἰγηϊῖ8 ἃγα 
τιδυκοα οἵ᾽ οὐ ὑῃ6 βουῦῃ Ὀγ ὑΠ6 ρ478]16] ὑπγουρῇ ἐμ 
ΟἸΠπδιμοη-γοαποίησ ΟΟΙΠΙΤΥ πα οα μα που ὈῪ 
186 Ρᾶγ8116] ἐῃτουρῇ [οὐ ; δηά, Κεδρίηρ ἴῃ τιϊπα {Πα 
ΒΟΟΡΕ οὗ Τγ φσαορίάρηγ, 1 δὴ ποίη ον τοαυΐϊγοα ἴο 
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γορεύει τὸ λεχθὲν μεταξὺ διάστημα, οὔτε πάντα 
τὰ φαινόμενα θετέον, μεμνημένοις τοῦ γεωγρα- 
φικοῦ σχήματος. ἀρκτέον δ᾽, ὥσπερ “Ἵππαρχος, 
ἀπὸ τῶν νοτίων μερῶν. 

ϑῦ, Φησὶ δὴ τοῖς οἰκοῦσιν ἐπὶ τῷ διὰ τῆς 
Κινναμωμοφόρου παραλλήλῳ, ὃς ἀπέχει τῆς 
Μερόης τρισχιλίους σταδίους πρὸς νότον, τούτου 
δ᾽ ὁ ἰσημερινὸς ὀκτακισχιλίους καὶ ὀκτακοσίους, 
εἶναι τὴν οἴκησιν ἐγγυτάτω μέσην τοῦ τε ἰσημε- 
ρινοῦ καὶ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ τοῦ κατὰ Συήνην" 
ἀπέχειν γὰρ τὴν Συήνην πεντακισχιλίους τῆς 
Μερόης" παρὰ δὲ τούτοις πρώτοις τὴν μικρὰν 
ἄρκτον ὅλην ἐν τῷ ἀρκτικῷ περιέχεσθαι καὶ ἀεὶ 
φαίνεσθαι" τὸν γὰρ ἐπ᾽ ἄκρας τῆς οὐρᾶς λαμπρὸν 
ἀστέρα, νοτιώτατον ὄντα, ἐ ἐπ᾽ αὐτοῦ ἱδρῦσθαι τοῦ 
ἀρκτικοῦ κύκλου, ὥστ᾽ ἐφάπτεσθαι τοῦ ὁρίζοντος. 
τῷ δὲ λεχθέντι μεσημβρινῷ παράλληλός πως 
παράκειται ἕωθεν ὁ ᾿Αράβιος κόλπος" τούτου δ᾽ 
ἔκβασις εἰς τὸ ἔξω πέλαγος ἡ Κινναμωμοφόρος 
ἐστίν, ἐφ᾽ ἧς ἡ τῶν ἐλεφάντων γέγονε θήρα τὸ 
παλαιόν. ἐκπίπτει δ᾽ ὁ παράλληλος οὗτος τῇ 
μὲν ἐπὶ τοὺς νοτιωτέρους μικρὸν τῆς Ταπροβάνης 
ἢ ἐπὶ τοὺς ἐσχάτους οἰκοῦντας, τῇ δ᾽ ἐπὶ τὰ 
νοτιώτατα τῆς Λιβύης. 

86. Τοῖς δὲ κατὰ Μερόην καὶ Πτολεμαΐδα τὴν 

1 ΤῊῺΘ δγοῦϊο οἷγοὶθ 88 τοΐογγϑα ἴο Ὀν δϊἴγαθο ψγχἃ8 ἃ νϑυῖβ Ὁ] 
οϑἰθϑύ δὶ οἶτοὶθ, δῃα τηϑὺ ὍΘ γϑργθβθηύθα Ὦν ἃ βυβύθηι οὗ οοῃ- 
οϑῃύγὶς οἷ 195, ΘΟ ἢ Οη9 οὗ ΨΒΣΟΙ 18 ὑδησθηῦ ἴο ὕπ6 Βογίζοι οὗ 
ὍΠ6 ΟΌΒΟΥΨΟΙ δ) 885 [ῸΓ 108 οϑηῦγθ 8 νἱ8᾽ 010 ὁ6168018] Ρ0]6 
δηα ἴον 105 γδαϊυβ ὕ86 αἰ ἰῦπἀθ οὗ ὑμδῦ Ρο]6 δῦονϑ [8 Ὠογίζοῃ. 
Αὖὐ {86 δαυδίογ, οὗ οὀουγβθ, ὑῃ9 ΟΌΒΘΡΝΘΥ Ὧδ8 πὸ δγοῦϊο οἱ γο]68 
--ἰδῖ 18, ὑΠ6Υ 86 ποῃ-ϑχὶβυθηῦ ἕου Ἀἰτὴ δὖῦ ὑμδῦ ροϊῃῦ. Α5 ἢθ 
Ργοσθϑὰβ ἰονγὰ ὑμα Ἀογῦμ Ρο]9 ἷθ ἀγοῦο οἶγο]θ ὀχρᾳῃᾶξ, βὸ 
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ΟΕΟΟΒΑΡΗΝΥ, 2. κσ. 24-ἅ6 

δηυχμηθῦαΐθ 41} πε τϑην ἱπῃάρὶοα Ρ]Δο 65 ὑΠδὺ τῃς 
5814 ἰηϊεγνοπίηρ ἀἰδίδημος βυρρεβῖθ ἴο τὴ6, ΠΟΥ ἴο Πχ 
811 πε Το] 6 5014] ρῃβποιηθμα; θυΐ 1 πηυϑδὶ θαρίῃ ἢ 
ἴΠ6 βουΐογη ρᾶτῖβ, ἃ5 ΗἸΙρΡρδγοῆυβ ἀο68. 

9ῦ, Νον ΗἰἸρρδγοῆιβ βᾶγβ ὑπαῦὺ ἴῃ6 ρβϑορὶβς ψῇο 
Ἰῖνε οἡ ἴΠ6 ρᾶ78116] ὑμαῦ στυμβ Γπγτουρἢ ἢ 6 ΟἸΠΠΔτΏΟΙ- 
Ργοάαοίηρ Οουπίγυ (18 ῥρδγ8}16] 15 ἴγθε ἐπουβαπά 
βίδαϊα βουΐῃ οὗ Μεζοῦ δηᾶά ἔγοια Ὁ ἴῃ6 εαυδῖον 15 
αἰδίδπὶ εἰσῃῦ ὑπουβαμα εἰρῃῦ Ὠυπατγεα δἰδα 4), μᾶνα 
ΠΕΡ ΠΟΘ ΝΕΤῪ ΠΘΑΙΥ πηϊάνναν θεῦνναεῃ ἔῃ6 δαυδίοῦ 
δη4 [16 βυχηγηοι ὑτορὶς ἢ ρΡᾶ5565 ΓΠγσουρἢ ὅγεπεα ; 
ἴου. ὅγεμῃμε 15 ἥνε ἐπουδβαπα βἰδαϊα αἰδιαπῦ ἔσο Μαετγοῦ. 
Τῆς ΟἸπηδιηοη- γοἀποίϊηρ ΡΘΟΡ]Ὲ ἃ ἴῃς ἤγβι ἴο 
ψβοὰ πε [10ΠῸῚ ΒΕΔ 156 ὙΏΟΙΙ ἰπϑῖάς ἴῃς ἀγοῦῖς 
Οἶγο]α δηα δἰννᾶγϑβ νίβ:}}]6; ἔοῦ ὑπε Ὀγὶρῃῦ δἴδν δὖ {Π6 
τρ οὗ [Π6 411, [Π6 τηοϑὺ βου! οῦν ἴῃ [ἢ οοηϑίθ!]ἰϊοῃ, 
8 δἰτυαϊεα οα ὑΠ6 νΕΥῪ οἰγουμηΐεγεηος οὗ [ῃς6 δγοῖϊὶς 
οἴγοϊθ, 580 ὑἐῃδὺ ἰῦ τΤουσῆ 5 ὑΠ6 Ὠογίζοη. ΤηῈ Αὐδθίδῃ 
αυϊ]ῇ 1165 δρρυοχίτηδίθ!Υ ράγ8}16] ἴο ὑπ που δὴ ἴῃ 
αυσδίίοῃ, ἴο [Π6 εαϑὺ οὗ 1 ; ἃπα ψγῇογα ὑΠ||8 σα] ΡΟΥΒ 
ουὐδίας ἱπῖο ὑπῸὸὶ οχίουϊου 8664 ἰβ ὅπη6 ΟἸΠΠδΙηοη- 
Ργοάιοίηρ Οὐ ΎΥ, ψ]ΠῈΓῈ ἰῃ δποϊθηΐ ὑἰπη65 6 Υ 568 
ἴο υηῦ ὑπῸ οἰθρῃδηῖ. Βυῦ {1Π||8 ρ8γ8116] 5 ρᾶ8568 
ουϊδίάς 86 ἱπηδϊοα γοῦν], τυπηΐηρ, ὁ {6 ΟΠ6 
514 6,5 ἴο πε δουϊῃ οὗ Ταρτόθδῃδ, ΟΥ 6Ἶ56 ἴο 115 ἔδυ Ποτ- 
τηοϑῦ ἱπῃδθδηΐβ, 8η4, οα [Π6 οἴΠ6Γ 546, ἴο πε τηοϑῦ 
ΒΟΌΠΘΥΥ ταρίοηβ οὗ ΠΑΡ γδ. 

86. ἴῃ {Π6 τερίοῃβ οἵ Μεσοῦ, δπὰ οἵ {πε Ῥίο]θιμδὶβ 

ὑμαὺ αὖ Ὁμ6 ΟἸπηδιιοῃ-ργοάποίΐης Οοπηύγν ὑμ6 110016 ΒΘΆΓ 18 
σοΙΡΡομοηαθα ψ]ΌΙ ὮΪ8 εἰτεῖος δα δὖ ὥὄγϑθῃθ δἰημηοδῦὺ ὑῃθ 
ὙἢοΐΪο οὗ ὑμθ ατοαὺ Βθᾶῦ, δῃᾷὰ 80 οὔ. Τὴ βϑηθ ζϑῃθγαὶ 
Ρυϊποῖρ!θ ψου]ὰ ΔΡΡΙ͂Σ ἴο οὐβογνδύϊοῃβ τηϑαθ ΟΥ̓ Δἢ ΟΌΒΟΓΥΘΥ 
1ῃ ἃ ἸΟΌΣΏΘΥ ἔσο ὕπο δαυδαῦοῦ ἴο ὕΠ6 βου ΡοΪ6. 

2 Πη δῦ 15, [Βγουρῃ Ὅ}6 ΟἸΠΠδιιοη-Ῥσοάποὶηρ Οουηίτν. 
9 Τδὺ ἰ8, οῃ ὕ8 οδϑῦ. 
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ἐν τῇ Τρωγλοδυτικῇ ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰση- 
μερινῶν ἐστι τρισκαίδεκα" ἔστι δ᾽ αὕτη ἡ οἴκησις 
μέση πως τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ δι’ ᾿Αλεξαν- 
δρείας παρὰ χιλίους καὶ ὀκτακοσίους τοὺς πλεονά- 
ζοντας πρὸς τῷ ἰσημερινῷ' διήκει δ᾽ ὁ διὰ Μερόης 
παράλληλος τῇ μὲν δι’ ἀγνωρίστων μερῶν, τῇ δὲ 
διὰ τῶν ἄκρων τῆς ᾿Ινδικῆς. ἐν δὲ Σνήνῃ καὶ 
Βερενίκῃ τῇ ἐν τῷ ᾿Αραβίῳ κόλπῳ καὶ τῇ Τρωγ- 
λοδυτικῇ κατὰ θερινὰς τροπὰς ὁ ἥλιος κατὰ 
κορυφῆς γίγνεται, ἡ δὲ μακροτάτη ἡμέρα ὡρῶν 
ἰσημερινῶν ἐστι τρισκαίδεκα καὶ ἡμιωρίου, ἐν δὲ 
τῷ ἀρκτικῷ φαίνεται καὶ ἡ μεγάλη ἄρκτος ὅλη 
σχεδόν τι πλὴν τῶν σκελῶν καὶ τοῦ ἄκρου τῆς 
οὐρᾶς καὶ ἑνὸς τῶν ἐν τῷ πλινθίῳ ἀστέρων. ὁ δὲ 
διὰ Σνήνης παράλληλος τῇ μὲν διὰ τῆς τῶν 
ἸΙχθυοφάγων τῶν κατὰ τὴν Γεδρωσίαν καὶ τῆς 
ἸΙνδικῆς διήκει, τῇ δὲ διὰ τῶν νοτιωτέρων Κυρήνης 
πεντακισχιλίοις σταδίοις παρὰ μικρόν. 

87. Απασι δὲ τοῖς μεταξὺ κειμένοις τοῦ τε 
τροπικοῦ καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ κύκλου μεταπίπ- 
τουσιν αἱ σκιαὶ ἐφ᾽ ἑκάτερα, πρός τε ἄρκτους καὶ 
μεσημβρίαν, τοῖς δ᾽ ἀπὸ Συήνης καὶ ῖ τοῦ θερινρῦ 
τροπικοῦ πρὸς ἄρκτους πίπτουσιν αἱ σκιαὶ κατὰ 
μεσημβρίαν' καλοῦνται δ᾽ οἱ μὲν ἀμφίσκιοι, οἱ δ᾽ 
ἑτερόσκιοι. ἔστι δέ τις καὶ ἄλλη διαφορὰ τοῖς 
ὑπὸ τῷ τροπικῷ, ἣν προείπομεν ἐν τῷ περὶ τῶν 
ζωνῶν λόγῳ, αὐτὴ γάρ ἐστιν ἡ γῆ δίαμμος ὃ 

1 καί, Μααν, ἔον ἐκ αἵύϑν Συήνης. 
3 αὐτὴ γάρ ἐστιν ἡ γῆ δίαμμος, Μαάν!ᾳ, ἴογ αὐτή τε γάρ ἐστιν 

ἡ δίαμμος. 
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σΘΕΟΘΟΒΑΡΗΥ, 2. ς. 36--.7 

ἴῃ {πὰ οουπίνυ οὗ {Π|ὶ Ττορ]οάγίοβ, 16 Ἰομροϑὺ ἄαγ 
[85 τϊγίθεη εδαυϊποοῦία) Σ ΠΟῸΓΒ ; πα {5 ἱπῃδο θα 
ΘΟ ΥΥ 15 ΔΡΡΙΟΧΙ μου ταϊάνναυ θεΐναεῃ ἴῃς δαυδῖον 
8Π6 ἴΠ6 Ράᾶγ8116] ἐμαῖ τὰηβ ὑπγουρη ΑἸοχαπάτσγία (68 
βίγείοῃ ἴο ἴῃς εαυδῖον Ὀεΐηρ εἰρῃύδθῃ Βυπάτγεα 8ἰδαϊα 
ἸΏΟΓῈ 5. Αμπα {6 ρ418]16] {πγουρῃ Μεγοῦ ρᾶ5565, οἢ 
186 ομδ 846, πγουσὴ ὑπκηον ταρίοηϑβ, Δη6, οη ὑπ 6 
οἴου, ὑβγουρῃ ἴπ6 οἂρε8 οὗ [πᾶϊὰ. Αὐ ϑὅγεμῃοε, δ 
Βεγδηΐοα οὐ ἰμ6 Ατγαρίδη Ου]ῖ, δᾶ ἴθ ὑπ 6 σου Υ 
οὗ ἴῃς Ττορ]οσγῖεδβ, π6 βυῃ βἴδηαβ ἰπ Π6 Ζϑηϊ} δ 
[6 ὑϊπι6 οὗ [πε βυγητηοῦ βο]βίϊοα, δηᾶ πὸ Ἰοηρσοβὺ ἀδΥ 
ἢδ5 ὑπϊγίθεη δμα οὴς Πα] εαυϊποοὶ] ἢουγβ; δηὰ 
δἰπηοϑὺ [6 ψ8ο]6 οὗ ἴῃς Οτεδαὺ Βεϑδγ 15 4150 νἱβὶ 016 ἴῃ 
186 δγοϊίς εἶγοϊθ, νι Πδ6 ἐχοθρίίοη οὗ {πε 16.585, ὑμ6 
τἰρ οὗ [πε ἴΔ11, ἃμὰ οπε οὗ [πε βἴδατβ ἴῃ ὑΠ6 βαυδγε. 
Αμπᾶ {Π6 ρᾶγ8116] {πγοῦ ἢ ϑγεμθ ρᾶ5568, Οῃ ὑπ6 ὁὴῃ6 
βίαάε, Τπγουρῃ Π6 σουμπῖτΥ οὗ πε ΕἸ5}- αῦθιβ ἴῃ 
Οεαγοβία, δπα ὑπγουρἢ [πα], ἀπά, οα ὑπ6 οὗ ὺ ας, 
ΠγοῸρΡῊ [Π6 ταρίοπϑ ὑπαὶ δῖε διηοδὶ ἔνε ὑπουβᾶπα 
βίδαϊα βουτῃ οὗ Ογγεηα. 

817. Ιῃ 411 ἴΠ6 σϑρίοῃϑβ ὑπαῦ 1 θεύννεθῃ ἴΠ6 ἰγορὶς 
Δα ἴῃ6 δαυδῖον ἴΠ6 βῆδαον [4}} ἴῃ βοΐ αϊγεοϊ 8, 
δῦ ἰ5, Τοναγα {116 πογίῃ δηᾶ τονγαταὰ ὑπ 6 βουΐῃ ; Ὀυΐ, 
μερί πηΐης δῇ ἴῃς τερίοῃβ οὗ ὅγεης δηὰ ἴΠ6 ΒυυΩ Θ᾽ 
ὑτορὶς, [Π6 βἤδάον:ς 1[4}1] ἠονναιὰ ἴΠ6 πουΐῃ δ ποοι ; 
δα 166 ἰηΠὰἸδηΐδβ οὗ με Ου6Ρ ΓαρΊοπ ἃγα οΔ]]6α 
Αταρ !βοΐδη5,8 δπα οὗ ἴῃς Ἰαἴϊον, ΗἩ εἴεγοβοῖίδηβ. ΤΠ Θσα 
18 511}} ἀποῦπ ον αἀἰδιϊποῖνε οΠατδοιον βυϊο οὗ {Π6 ΓΕ ΟΠ8 
θδμθδῖῃ [ῃκ ἱτχορίς, ψῃ ἢ 1 ἢᾶνα ταοπίϊομθα Ὀοΐοτα ἰῃ 
βρεακίηρ οὗ ἴπε Ζοῃεβ,, παυηθ]ν, ὑΠ6 501] [156] 18 νΘΥῪ 

1. Οὰ δ ““ φαυϊηοοί] ΠΟΌΓ,᾽ 8566 Τοοὐποίθ 4, ρᾶρθ 283. 
3. Τηδῦ ͵ἴ8, {π6 αἰβύδῃσθ ἔγοιῃ Μογοῦ ἴο ὑΠ6 ϑαυϑίον ἰβ 11,800 

βίϑδαΐδ, δηά ἰο Αἰοχϑδηάσγια, 10,000. 
; 5668 ὃ 43 ([Ν] τη ρ), δηα 4180 2. 2. 8. 

Ὁ: Ὁ 8, 
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καὶ σιλφιοφόρος καὶ ξηρά, τῶν νοτιωτέρων μερῶν 
εὐύδρων τε καὶ εὐκάρπων ὄντων. 

88. Ἐν δὲ τοῖς τοῦ δι’ ᾿Αλεξανδρείας καὶ 
Κυρήνης νοτιωτέροις. ὅσον τετρακοσίοις σταδίοις, 
ὅπου ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσημερινῶν 
δεκατεττάρων, κατὰ κορυφὴν γίνεται ὁ ἀρκτοῦρος, 
μικρὸν ἐκκλίνων πρὸς νότον. ἐν δὲ τῇ ̓ Αλεξανδρείᾳ 
ὁ γνώμων λόγον ἔχει πρὸς τὴν ἰσημερινὴν σκιάν, 
ὃν ἔχει τὰ πέντε πρὸς τρία. Καρχηδόνος δὲ 
νοτιώτεροί εἰσι χιλίοις καὶ τριακοσίοις σταδίοις, 
εἴπερ ἐν Καρχηδόνι ὁ γνώμων λόγον ἔχει πρὸς τὴν 
ἰσημερινὴν σκιάν, ὃν ἔχει τὰ ἕνδεκα πρὸς τὰ 
ἑπτά. διήκει δ᾽ ὁ παράλληλος οὗτος τῇ μὲν διὰ 
Κυρήνης καὶ τῶν νοτιωτέρων Καρχηδόνος ἐνα- 
κοσίοις σταδίοις, μέχρι Μαυρουσίας μέσης, τῇ 
δὲ δι’ Αἰγύπτου καὶ Κοίλης Συρίας καὶ τῆς ἄνω 
Συρίας καὶ Βαβυλωνίας 5 καὶ Σουσιάδος, Περ- 
σίδος, Καρμανίας, Γεδρωσίας τῆς ἄνω μέχρι τῆς 
Ἰνδικῆς. 

389. Ἔν δὲ τοῖς περὶ Πτολεμαΐδα τὴν ἐν τῇ 
Φοινίκῃ καὶ Σιδῶνα ὃ καὶ Τύρον ἡ μεγίστη ἡμέρα 
ἐστὶν ὡρῶν ἰσημερινῶν δεκατεττάρων καὶ τετάρ- 
του βορειότεροι δ᾽ εἰσὶν οὗτοι ᾿Αλεξανδρείας μὲν 
ὡς χιλίοις ἑξακοσίοις σταδίοις, Καρχηδόνος δὲ ὡς 

1 τρία, (ἰοΒ86]1η, ἴοσ ἑπτά ; δαϊῦογβ 10] οσίην. 
3 Βαβυλωνίας, (ἀοΒ86]1η, ἔοΥ Βαβυλῶνος ; Μείΐποῖςτα, ατοβίκαγά, 

ΤΟ] ονίης ; Ο. ΜΌΠΙΘΣ Δρργονίην. 
8 Σιδῶνα, Μοίηθϊκο, ἴοῦ Σιδόνα ; Ο. ΜΏΠΘΡ ΔρΡΡργονίῃηρ. 

1 Οοπιρυίδίϊομ οἢ ὕΠ Ὀδβὶ8 οὗ ὑμ18 ταὐϊο ψῖνϑβ ΑἸθχαμπάγ δ᾽ β 
Ἰαυϊ ὑὰὰθ 88 80" δ7’ δ0", ἀπ 118 αἰβίδηοθ ἔγοιῃ ὑῃ8 δαυδῦοσ ἃ8 
2],607ὅ βἰδάϊα. Οἱ οουγβθ ἢἤρυγοβ θαβθὰ οὴ βοῃ ἃ σαύῦϊο 8.6 
ΟὨΪΥ δρργοχίιδίθ. ΗΙΡΡδύοδιβ ρσίνεβ 21,800. 1,εὖ ἃ νοτγῦϊο 8] 
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ΘΕΟΟΒΆΒΑΡΗΐΥ, 2. ς. 27--39 

ΒΔ ΠΟΥ, 5ΠΡ. τ -ργοάυοίηρ, δῃᾶ αὐν, ψῃθγθα8 [Π6 
γορίουβ ἴο 8 βουϊῃ οὗ ἰΐ ἂγὲ ννθ]]-τγαϊοτεα δηα νϑῦῪ 
ἐγ ΕΓ]. 

38, ῃ πδ γερίομ δρρυοχίπλαΐεϊν ἔουῦ ἢυπαγεά 
βίδαϊα ἐαυῖμεῦ βου ὕμθαᾶη ἴπθ ρᾶϑγδ] 6] {ῃσουρσἢ 
ΑἸεχαμπάσγία δα ὕγγομθ, θα πε Ἰοηρεβὺ ἀδΥ [88 
Τουτίεθ δαυϊποοὺίαὶ! ἤουγβ, Ασγοΐυσιιβ βίδηαβ ἴῃ {Π6 
Ζοηΐτ, ἐπουσὴ δ ἀδο]ηθ5 ἃ 110016 τονναγὰ πε βουΐῃ. 
Αὐ ΑἸεχδηάσγία [ἢ 6 τεϊδιΐοη οὐ ὑμε ἱπάθχ οὗ ἴπΠ6 βυη- 
ἅ14] ἐο {Πς βῃδάουν οὐ ἐπε ἄδὺ οὗ πε δαυΐποχ 18 ἃ8 
ἤνε ἴο ἴτε}. Βαυΐ ὑπε τερίοῃ ἴῃ ααδϑιοῃ 18 {ἱστίη 
Βυμπαγεά 5ἰδαϊ4 ἔλυι 6. δου ἔπδη Οατίῃδρε---ἰ 1 Ὀς 
ἴτας ὑπμαῖ αὖ σατῖμαρο ὑΠ6 τοϊδύου οὗ ἔπε ἱπάθχ ἴο [Π 6 
ΒΏΔαΟΥ οἢ ὑπΠ6Ὸ ἀΔΥ οὗ πεῸ δαυΐποχ 15 ἃ8 δἴθνθὴ ἴο 
βανθη.2 Βιυΐ οὔ ρ478116] [ῃτουρὴ ΑἸ]Ἰεχαπάσγία ρᾶ5568, 
ἴῃ οἣς αἰγεοϊίοη, ἐπγοὰρ Ογγεπα δηα ἴῃ6 ταρίοῃ 8 
πἷπα Πυπατεά εοἰδαϊα βουΐῃ οὗ (αγίμπαρσε δηα οθηΐγαὶ 
Μαυγιυβία, δῃηᾶ, ἰῇ ἴδε οὔμον αἰγεοϊίοη, ἐδ Ρ85568 
πχουρὴ Ερυρῖ, Οοο]εϑγγῖα, ΡΡΟΣ ϑ'υτῖα, Βαυυ]οηΐδ, 
Θυδίαπα, Ραογβία, Οδυιηδηΐα, ΠΡ ΡῈῚ Οεαγοβία, δηὰ 
[μπαϊ]8.8 

39. Αὐ [πὲ Ριοϊοιηδὶβ 'ῃ Ῥηορηΐοία, αὖ ϑίάοι, δπὰ 
αὖ Τγτο, δῃὰ ἴδ γσερίοηβ ὑμπεγεαθουΐβ, [6 Ἰοπροϑῦ ἀδΥ 
[85 Ἰουγΐδθη πᾶ ομα αὐυϑηῦεῦ δαυϊποοῦίαὶ ἢουτΒ ; δπα 
1μ656 τορίομϑ ἃγὰ δθουΐ βἰχίδθβε ῃυπαγεα οἰδαΐδα ἔδυ ον 
ποῖ ὕμδηὴ ΑἸεχαπαάγία δηα δρουῦ βανθὴ Πυπαγρα 5ἴδαϊα 
᾿η6 44} τοργοβϑοηὺ 86 ἱπάοχ. ΤΏ θη Ἰοὺ 86 Ὀ6 ἴΠ6 Βογζοῃύαὶ 
βιδάον. 6 δῃηρ]6 84 Ο 15 ὑμο Ἰαύϊ ὑπθ οὗ ὑμ8 ροϊηῦ 8 δηὰ 
ΤΩΔΥ ὯΘ6 Βοϊνϑα Ὀγν ὑγὶροῃπομηθίγυ. 

3. ΤῈ ]Ἰαὐὑπαθ8 οὗ Οδγύδαρο, ὑμογοΐοσο, νου] Ὀ6 82. 28' 16“, 
ὮΝ. ΟΟΥΤΘΒΡΟΠαΒ ἴο ἃ αἰδβίδποθ οἵ 22,730 βίδαϊδ ἔγοπι ὑ}6 
θαυδίογ. 

8 ΠῸ ἢχ ἃ ρδ78}]6] οὗ Ἰαυύ υδθ ὈΥ ὑη6 οοιπέγίε8. ὈΠΡΟΌΡὮ 
ὙὮΪΟΙ ἰῦ ΤᾺ ΠΒ ΒΘΘΠ18 Ϊοοδα ἱπάθϑά, Ὀυὺ δύγαρο ποῦ ἰηγθα αΘΏΟΪΥ 
ἄοο8 8οὸ. Οπ Οὐοο]θδυσία 866 16. 2. 16 ; 16. 2. 2] ; δηὰ 16.8.1. 
ΒΥ ὕρρον ἥγυῖδα ἥγαρο ταυϑῦ τη Αββυυΐδ. 
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ἑπτακοσίοις. ἐν δὲ τῇ Πελοποννήσῳ καὶ περὶ τὰ 
μέσα τῆς Ῥοδίας καὶ περὶ Ἐάνθον τῆς Λυκίας ἢ τὰ 
μικρῷ νοτιώτερα καὶ ἔτι τὰ Συρακουσίων νοτιώ- 
τερα τετρακοσίοις σταδίοις, ἐνταῦθα ἡ μεγίστη 
ἡμέρα ἐστὶν ὡρῶν ἰσημερινῶν δεκατεττάρων καὶ 
ἡμίσους" ἀπέχουσι δ᾽ οἱ τόποι οὗτοι ᾿Αλεξανδρείας 
μὲν τρισχιλίους ἑξακοσίους τετταράκοντα, διήκει 
δ᾽ ὁ παράλληλος οὗτος κατ᾽ ᾿Εἰρατοσθένη διὰ 
Καρίας, Λυκαονίας, ΚΚαταονίας, Μηδίας, Κασπίων 
πυλῶν, Ἰνδῶν τῶν κατὰ Καύκασον. 

40. Ἔν δὲ τοῖς περὶ ᾿Αλεξάνδρειαν μέρεσι τῆς 
Τρωάδος, κατ᾽ ᾿Αμφίπολιν καὶ ᾿Απολλωνίαν τὴν 
ἐν ᾿Ηπείρῳ καὶ τοὺς Ῥώμης μὲν νοτιωτέρους, βο- 
ρειοτέρους δὲ Νεαπόλεως ἡ μεγίστη ἡμέρα ἐστὶν 
ὡρῶν ἰσημερινῶν δεκαπέντε' ἀπέχει δὲ ὁ παράλ- 
ληλος οὗτος τοῦ μὲν δι᾿ ᾿Αλεξανδι είας τῆς πρὸς 
Αὐγύπτῳ ὡς ἑπτακισχιλίους σταδίους πρὸς ἄρ- 
κτον, τοῦ δ᾽ ἰσημερινοῦ ὑπὲρ δισμυρίους ὀκτακισ- 
χιλίους ὀκτακοσίους, τοῦ δὲ διὼ “Ῥόδου τρισχι- 
λίους τετρακοσίους, πρὸς νότον δὲ Βυζαντίου καὶ 
Νικαίας καὶ τῶν περὶ Μασσαλίαν χιλίους πεντα- 
κοσίους, μικρὸν δ᾽ ἀρκτικώτερός ἐστιν ὁ διὰ Λυσι- 
μαχείας, ὅν φησιν ᾿Ερατοσθένης διὰ Μυσίας 
εἶναι καὶ Παφλαγονίας καὶ τῶν περὶ Σινώπην καὶ 
“Ὑρκανίαν καὶ Βάκτρα. 

41, ᾿Εν δὲ τοῖς περὶ τὸ Βυζάντιον ἡ μεγίστη 
ἡμέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσημερινῶν δεκαπέντε καὶ τε- 
τάρτου, ὁ δὲ γνώμων πρὸς τὴν σκιὰν λόγον ἔχει 
ἐν τῇ θερινῇ τροπῇ, ὃν τὰ ἑκατὸν εἴκοσι πρὸς 
τετταράκοντα δύο, λείποντα πέμπτῳ. ἀπέχουσι 
᾿Ἰ ΛΔυσιμαχείας, Μεΐποϊκο, ἕον Λυσιμαχίας; Ο. ΜΌΠΟΣ ἀρρτον- 
ἴηρ. 
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ΟΕΟΟΘΟΒΑΡΗΐΥ, 2. 5. 34ᾳ-41: 

ἴαυον ποτὶ ὑΠ8π Οδγίμαρσα. Βαυΐ ἴῃ ἴῃς Ῥεϊοροηηδβαϑ, 
ἷπ 6 τεαρίομβ δρουῦ ὑμ6 οδηΐγε οὗ Ἐπμοάδβ, δρουΐ 
Χαπίμυϑ οὗ 1 γοία οὐ ἃ {16 βουΐῃ οὗ Χαπίπυβ, δῃὰ 
αἰθδο ἱπ με γτερίοιιβ ἔουῦ Ὠυπαγεα δἰδαάΐϊα βουΐῃ οὗ 
ϑγγδοιδβ6,--- ἤδγα, 1 58γ, πὸ Ἰοπρϑϑῦ ἀδὺ ἢδ5 ἔοιιγίθθῃ 
8 Πα ομ6 δαὶ]ῇ δαυϊποοίίαὶ ἤουγθ. ΤΠ656 Τρ ΟΠ5 8ΤῈ 
ἴγοα ὑμπουβαηά 5ἷχ Ὠυπατγεα δηᾶ ἔοσγίυ βἰδαΐα αἰβϑιδηϊ 
ἰη Ἰαϊϊυὰς ἔτομθΒ ΑἸεχαπαγία; δῃά, δοοοσαΐηρ ἴο 
Εγταϊοβύμεπθθ, ὑΠ15 ρδᾶγ8116] γὰὰπμθ ὑπγουρ Οδτία, 
Ιγοδοπία, Οδϊδοηΐα, Μεάϊα, {ΠῸ (ἰἀδβρίδῃ Οαΐοβ, δηὰ 
16 ραγῖβ οὗ [παᾶϊὰ δοπρ' π6 (ὑδιιοδβι8. 

40. Αὐ {86 ΑἸεχαπάσγία ἴῃ ὑπὸ Τγοδα δπᾶ {π6 
Τερίοηϑ ὑπεγεδθουΐβ, αὖ ΑἸ ρο] 15, αὖ [π6 Δρο])οηΐα ἴῃ 
Εἰ)ρίτυ5, ἀπᾶ ἱπ [ες τερίομϑ βουΐῃ οὗ Βοχμα θυΐ πονίῃ 
οἵ Ναεδρο β, με Ἰοηρεβὺ ἀΑΥ 85 ἤΐξζεοῃ εαυϊποοῦίαὶ 
βουγβ. ΤῊΪ8 Ρδγ8}16] 18 δρουΐ βανϑὴ ἐπουβδηα βἰδαΐα 
που οὗ ῃ6 ράγ}161 {του με ΑἸοχδπαγῖα ἰῃ 
Εσγρῖ, ἀπὰ τόσα ἐμὰπ ὑνγαηγ-εῖρῦ ὑπουβαηα εἰρῃΐ 
υπαγοα πἴδαΐα αἰδιδηῦ ἔγοτα ὑπ εαυδῖον, δπα [ἢγ6 6 
᾿πουθᾶπα ἴουγ δυπατεα 5ἰδαΐα αἰδίδηϊ ἔγοσα ἰῃ6 
ῬΔΓ81161] τπτοῦρῃ ΒΠοάσθβ, δα ομα ὑπουβαηὰ ἔνα 
Βυπαγοα 5 δαϊΐα βουΐλ οὗ ΒγΖαηίζμι, Νίοαθα, Μ4551118, 
8Δηα {Πδ γτορίομπϑ ὑπεγεδρουΐβ; δηα ἃ 1016 πουῦ]ὶ οὗ 1 
1165 ἔπε ρϑ8γ41161] ἐῃγουῦρῃ [Γγϑιμδοῃΐα, ψ  ]οἢ, 5808 
Εταϊοβίθηθθ, ρᾶ585868 ὑπγουρῃ Μγϑεῖα, Ῥαρῃϊαροηία, 
ΒΙΠΟΡΘ, δα πε τορίοηϑ ἐπεγεδρουΐβ, ΗἩ γγοδηΐδ, δπὰ 
Βαοῖγδ. , 

41. Αὐ ΒγζΖαῃίίυτα δπα ὑπ γτερίομβ ὑπουεδρουῦΐβ ὑΠ6 
Ἰοηραϑδὺ ἀδΥ πὰ5 πΐδεθη δα οὴμς αυδγίθν δαυϊῃοοῦίδὶ 
ΠουΓ5, 8ᾶμα {Π6 ταῦϊο οὗ ὑπῸ ἱπᾶάδχ οὗ ἴῃς βυη-α 14] ἴο 
ἴΠ6 δδαον δ ὕΠπ6 ἰἰτης οὗὨ ὕΠ6 δυσητηθὺ οἰ ϑύϊοα 15 [Παῦ 
οὗ οὔα δυπαγεα ἃπα ἔνθηΐυ ἴο ἔογὺυ -νγο σταϊη8 ΘΟ 6 
πῃ. Τηδθε ταρίοηβ γα δῦουΐ ἔουν ὑπουβαπα ΠΪΠ6 
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δ᾽ οἱ τόποι οὗτοι τοῦ διὰ μέσης τῆς “Ῥοδίας περὶ 
τετρακισχιλίους καὶ ἐννακοσίους, τοῦ δ᾽ ἰσημερι- 
νοῦ ὡς τρισμυρίους τριακοσίους. εἰσπλεύσασι δ᾽ 
εἰς τὸν Πόντον καὶ προελθοῦσιν ἐπὶ τὰς ἄρκτους 
ὅσον χιλίους καὶ τετρακοσίους ἡ μεγίστη ἡμέρα 
γίνεται ὡρῶν ἰσημερινῶν δεκαπέντε. καὶ ἡμίσους" 
ἀπέχουσι δ᾽ οἱ τόποι οὗτοι ἴσον ἀπό τε τοῦ πόλου 
καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ κύκλου, καὶ ὁ ἀρκτικὸς κύκλος 
κατὰ κορυφὴν αὐτοῖς ἐστιν, ἐφ᾽ οὗ κεῖται ὅ τ᾽ ἐν 
τῷ τραχήλῳ τῆς Κασσιεπείας καὶ ὁ ἐν τῷ δεξιῷ 
ἀγκῶνι τοῦ Περσέως μικρῷ βορειότερος ὦν. 

42. Ἔν τε τοῖς ἀπέχουσι Βυξαντίον πρὸς 
ἄρκτον ὅσον τρισχιλίους ὀκτακοσίους ἡ μεγίστη 
ἡμέρα ἐστὶν ὡρῶν ἰσημερινῶν δεκαέξ' ἡ οὖν δὴ 

Ο13ὅ Κασσιέπεια ἐν τῷ ἀρκτικῷ φέρεται. εἰσὶ δ᾽ οἱ 
τόποι οὗτοι περὶ Βορυσθένη καὶ τῆς Μαιώτιδος 
τὰ νότια" ἀπέχουσι δὲ τοῦ ἰσημερινοῦ περὶ τρισ- 
μυρίους τετρακισχιλίους ἑκατόν. ὁ δὲ κατὰ τὰς 
ἄρκτους τόπος τοῦ ὁρίξοντος ἐν ὅλαις σχεδόν τι 
ταῖς θεριναῖς νυξὶ παραυγάξεται ὑπὸ τοῦ ἡλίον 
ἀπὸ δύσεως ἕως καὶ ἀνατολῆς ἀντιπεριισταμένου 
τοῦ φωτός" ὁ γὰρ θερινὸς τροπικὸς ἀπέχει ἀπὸ 
τοῦ ὁρίζοντος, ἑνὸς ζωδίου ἥμισυ καὶ δωδέκατον" 
τοσοῦτον οὖν καὶ ὁ ἥλιος ἀφίσταται τοῦ ὁρίξοντος 
κατὰ τὸ μεσονύκτιον. καὶ παρ᾽ ἡμῖν δὲ τοσοῦτον 
τοῦ ὁρίξοντος ἀποσχὼν πρὸ τοῦ ὄρθρου καὶ μετὰ 
τὴν ἑσπέραν ἤδη καταυγάξει τὸν περὶ τὴν ἀνα- 
τολὴν ἢ τὴν δύσιν ἀέρα. ἐν δὲ ταῖς χειμεριναῖς 
ὁ ἥλιος τὸ πλεῖστον μετεωρίζεται πήχεις ἐννέα. 
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ΟΘΕΟΘΒΑΡΗΥ, 2. ς. 41-Ὺ4:: 

Βυαγοθα βἰδαΐα αἸβζαπῦ ἔγοτη ἢῃ 6 ρᾶγα}161 ὑγουρὶ της 
σοηΐα οὗ Βποάδβ δπα ἃρουῖΐ {πἰγγ ὑπουθαηα {πγες 
᾿πατοα εἰδαΐα αἰδίαηΐ ἔτοτα [Π6 δαυδῖον.: [Ὁ γου 581] 
ἰηἴο {με Ῥοπῖυβ ἂπᾶ ρμτγτοςδδᾶ δρουῦ ἔουγίδεη πα πᾶγεα 
βίδαϊα ἰοναγαὰ ἴπ6 ποῖ, ἴΠ6 Ἰοηρεβδῖ αἀδΥ Ὀδοοιλ68 
Βἤδοθη πα οπα δὶ ἢ δαυϊποοίϊα] ἤουγθ. ΤἬΏδβε ταρίοῃβ 
4176 εαυϊαϑιαπί ἴγογη ὑπ 6 Ρ0]6 δῃηᾶ ἔτομχ {Π6 δαιιδῖίου, 
Δηα ἔμογα τῃ6 αγοῖΐῖς οἶγοὶα 15 ἴῃ ὑπὸ Ζϑηὶ τ ; δηᾶ {πὸ 
βἴδυ οὐ ὑΠ6 πδοκ οὗ (ἰδϑϑίορεία δ 5 οὴ ὑῃε δγοϊϊς οἴγοϊς, 
ψν ἢ 1] {116 οἵαν οἡ ἐπε τὶρμῦ εἰρον οὗ Ῥοϑύβειιβ 18 ἃ 110016 
ποῦΐ οὗ 10. 

42. ἴπ τῃ6 τερίομβ. ἀροὺυῦΐ ἴηγες ὑμουβαπᾶ εἰρμῖ 
Ὠυπαγεα βἰδαϊα πουῖ οὗ Βυζαηίίυχη 2 ἐμ6 Ἰοησαϑὺ 
ἀΑΥ [85 βἰχίθβεῃ εαυϊποοῖαὶ ἢουγθ; πᾶ {ΠΟ ΥΘΙΌΓΘ 
(ὐδβϑορείδ πηονθ5 ψΊ  ΐη {Π6 ἀγοΐϊς οἰγτοῖθ. ὍΤΉΘ656 816 
Π6 τερίοηβ δῇουΐ ὑπΠ6 Βογυβῆθηθβ δηα {Π6 βου 
Ρατῖβ οὗ 1κΚ6 Μαβοῖϊβ, δπὰ μεν ἂῖα {ῃϊγιγ- Ὁ Υ 
ἐπουθᾶπμα ομθ ἢυπαϊεα 5ἰδαϊα αἰδίδην ἔγοιη {πε 
δαυδΐογ. Τῆθγα [ἢ 6 πουῃοτη ρᾶτῦ οὗὨ {πΠ6 ΠουίΖοι 15 
αἰγὶ 1Πυγϊηοδα Ὀγ 6 δὰ {πτουρμουΐῦ δἰτηοϑὺ {πα 
δηὐξίτα πἰρηῦ ἰῇ πὰ βυχημηθι-ἔη6, ἔΠ6 8π᾿5 Πρ] 
τη κίηρ᾽ ἃ γον ευβ6. πον θηθηῦ ΠΌχη νγνοϑὺ ὑδοὶς ἴο δδϑῖ. δ 
ον ἴῃ βωμοῦ ἔγορὶς 15 βενθη- ἔν ὅΠ5 οὗ ἃ Ζοαϊδολὶ 
βίσῃ 4 αἰβίδηϊ ἔγοτη ἴΠ6 Πογίζοῃ ; ἃπα δοοογαϊρὶν {116 
5 δ τηϊἀηϊρηῖ ἰ56 Ἰαδὺ {παῖ αἰδίδπος θεῖον {πὸ 
Βογίζοη. Απᾶ ἴῃ οὺσ ονῃ Τερίοηβ δἷβο, ἤθη ἴΠ6 δὰ 
8 80 [ΔΓ 88 ὑπαῦ ἔγουῃ {6 Πογίζοῃ Ὀθδΐοτε βυηγῖβα δα 
δου ϑυμηϑοῦ, [Ὁ ΠΟΤ 65 ὑΠ|6 5Κῖθβ ἰπ ἔΠ6 δϑϑὶ δηά ἱῃ 
16 νεβϑῦ. Αμπά ἴῃ ἴῃοβε γερίομβ ἴῃ {μὲ ψιηίοτ- ἀδγ5 
186 ϑπ αἴίαϊῃβ 8 οἰεναϊίοῃ οὗ δἷ τηοβὺ ηἷπα οὐ [5.5 

1 ΤΠ δὖ ἰδ, ἃ Ἰαυύϊυἂθ οὗ 48" 17’ 95. 
Σ ὙΠΟ. ΘοΥΓθρομαβ ἰο 48" 42 5]. 8. ΟὈμΡρδγ6 2. ]. 18. 
ὁ Π δὖ 18, βουθῃ-ὕυγο [0}8 οὗ 30", οὐ 17. 30΄. 
5 ΤῺΘ δϑύγοῃομῃίοδὶ ουδνὶῦ οὗ ὑμ6 διποίθηΐβ 839 ὕνγο ἄθργϑθβ. 
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φησὶ δ᾽ Ἐρατοσθένης τούτους τῆς Μερόης διέχειν 
“ 7 ’ ’ λ ἃ μικρῷ πλείους ἢ δισμυρίους τρισχιλίους, διὰ γὰρ 

ἐ 4 ’ 3 ’ 4 
Εἰλλησπόντου εἶναι μυρίους ὀκτακισχιλίους, εἶτα 

’ .) ᾽ 3 Ἁ “ 3 ) πεντακισχιλίους εἰς Βορυσθένη. ἐν δὲ τοῖς ἀπέ- 
[οὶ ’ [4 ς ’ 

χουσι τοῦ Βυξαντίου σταδίους περὶ ἑξακισχιλίους 
τριακοσίους, βορειοτέροις οὖσι τῆς Μαιώτιδος, 
κατὰ τὰς χειμερινὰς ἡμέρας μετεωρίζεται τὸ πλεῖ- 

ςν«ᾳ 2. δ 7ὔ Ψ ς ’ὔ’ ς στον ὁ ἥλιος ἐπὶ πήχεις ὅξ, ἡ δὲ μεγίστη ἡμέρα 
ἐστὶν ὡρῶν ἰσημερινῶν δεκαεπτά. , 

48. Τὰ δ᾽ ἐπέκεινα, ἤδη πλησιάξοντα τῇ ἀοική-! 
τῳ διὰ ψῦχος, οὐκέτι χρήσιμα τῷ γεωγράφῳ. 
ἐστίν. ὁ δὲ βουλόμενος καὶ ταῦτα μαθεῖν καὶ 
Ψ Υ “ 9 ἢ “ Ἀ Ν 
ὅσα ἀλλα τῶν οὐρανίων “Ἱππαρχος μὲν εἴρηκεν, 

ἡμεῖς δὲ παραλείπομεν διὰ τὸ τρανότερα εἶναι τῆς 
νῦν προκειμένης πραγματείας, παρ᾽ ἐκείνου; λαμ- 

’ [οὶ 
βανέτω. τρανότερα δ᾽ ἐστὶ καὶ τὰ περὶ τῶν περι- 
σκίων καὶ ἀμφισκίων καὶ ἑτεροσκίων, ἅ φησι 
Ποσειδώνιος. ὅμως γε καὶ τούτων τό γε τοσοῦτον 
ἐπιμνηστέον, ὥστε τὴν ἐπίνοιαν διασαφῆσαι, καὶ 
πῆ χρήσιμον πρὸς τὴν γεωγραφίαν, καὶ πῆ ἄχρη- 

2 Ἁ Ν [οὶ 39,3} ἐ-“ “ ε ’ 

στον. ἐπεὶ δὲ περὶ τῶν ἀφ᾽ ἡλιου σκιῶν ὁ λόγος 
ἐστίν, ὁ δ᾽ ἥλιος πρὸς αἴσθησιν κατὰ παραλλήλου 
φέρεται, καθ᾽ οὗ καὶ ὁ κόσμος, παρ᾽ οἷς καθ᾽ 

ἑκάστην κόσμου περιστροφὴν ἡμέρα γίνεται καὶ 
νύξ, ὅτε μὲν ὑπὲρ γῆς τοῦ ἡλίου φερομένου, ὅτε δ᾽ 
ὑπὸ γῆν, παρὰ τούτοις οἵ τε ἀμφίσκιοι ἐπινοοῦν- 
ται καὶ οἱ ἑτερόσκιοι. ἀμφίσκιοι μέν, ὅσοι κατὰ 

1 πραγματείας, 0165, ἴογ γραμματείας. 
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ΟΘΕΟΟΒΑΡΗΐΥ, 2. κ. 42-43 

Ἐγαϊοβι θη68 8805 ὑπαὺ {π656 γερίοῃβ ἃγ6 ἃ {016 τηοτς 
ὕπδπ ὑνγεπίγ-ἤγες ὑπουβδηα βἰδαϊα ἔγοτη Μοτοῦ, βίποθ 
ἴπ6 ἀϊδίδπος ἔγοα Μεγοῦ ἴο {Π ρδγ8}16] Γπγουρἢ 116 
ΗεἸ!εθρομῖ 5 εἰρη ΐδεῃ ὑπουβαπα 5ἰδαΐα, δηα ἔπ πος 
ἴο ἐπε Βογγβϑῦμθηθβθ, ἤνε ὑπουδαηα. [Ι͂ {}16 τορΊΟ ἢ 5 
δρουῦ 5ἷχ ὑπουβαπα ἴῆσθα δυπατοα 5ἴδαΐϊα ἀϊδίδηξ 
ἤοα Βγζαηῃίίυμι ποῦ οὗ [6 Μδθοίίβ, ἱπ {πῈ 
υνυὺἱηϊοτ- αάγβ, [86 δὰ δἰΐδὶ 5 δὴ δἱθνδίίοη οὗ δὖ τηοϑὺ 
βῖχ οὐδ᾽ϊβ, ἀπά ὑῃογα {ΠῸ Ἰομροβδῦ ἀἂν Π85 βανεηΐξθη 
δαυϊποοῖία! ὨουΓ5. 

48. δίπος {Π6 τορίουβ ὑεγομπα δἰγεδαυν 116 ΠΑΡ 
᾿ΘΥΥ ΟΥΥ τοηἀογθα ἀπ ΠΑ Ὀἱ[40]6 ὈΥ πε οο]ά, ὑπ 6 
τα ψὶΠοαῦ νά]ὰς ἴο ἴΠ6 σεοργαρῆεν. Βαΐ Τ δΔὴγ οὴα 
νν]Β 68 ἴο θαῦῃ δρουΐ {686 γερίοῃβ 8150, Δα δρουΐ 
411 ὑπὸ οὔ ὺ δβίγοποιῃϊοδὶ τηδίῦϊοιβ ὑπᾶῦ ἂγὸ ὑγθαϊθά 
Ὀγ ΗΪΡΡδγοῆυβ, ναΐ οπλὑϊοαὰ ὈΥ τὴ6 88 Ὀδΐῃρ' ΔΙγεδαν 
ἴοο οἰθαυῖν ἰγοαϊθα ἴο ε ἀϊβου88εα ἰπ ἴδ ργαβθηΐ 
ἰγεδίίβα, Ἰοὺ τα σεῦ ἔπεα ἔτοα Ηἱρράγοῆυβ. Απὰ 
ναὶ Ροβεϊἀομίυβ 8ᾶγ8 δρουῦΐ ἴῃς Ῥαγίϑοϊδῃβ δηᾶ 
Αἰμρ ἢ βοίδηθ δὰ Ἡεϊεγοβοίδῃβ 5 5 ἴοο οἶθασ ἴο θὲ 
γερϑαδαϊθα ἤδϑῖα ; μανου 6 1685, 1 τηυϑδὺ τηδηξίοη 656 
ὕθυτηϑ δ βυϊοϊθηῦ ᾿Ἰδηρῦ ἴο Θχρ] δίῃ ἴῃ 6 δα δηὰ ἴο 
βῆον ψ ῃογοΐῃ ἰὉ 18 56] [ὉΓ σοορταρῇυ δηα ψῃογαίη 
ιιϑϑῖθ55. Νὸον βίποα ἔπε ροϊηΐ ἴῃ αιδϑυϊοη σΟΠΟΘΓΒ 
ὑπὸ βῃδάονβ οδδὺ ὈΥ ὑπῈ6 βυπ, ἃπα βἴποθβ, οῃ {δα 
δνάθηςα οὗ ουὔνΐ 56 568, ὕΠ6 5.) ΠΟΥ 68 8Δ]οῃρ ἃ οἶγο]δ 
ΡΆ7Ά116] ἴο ἴμε τενοϊυζίοη οὗ [Π6 ππίνογβο, ἰδ ἔΌ]]ονν5 
ὑμπαῖ, ἤδγαν ον οδοὴ τονο]υϊίοη οὗ ὑΠ6 υπίΐνεῦβα ρτο- 
ἄποο5 ἃ ἀν δπᾶ ἃ πίρῃῦ (Ὀεοδυδα δ ὁπ {μας ἴΠ6 δ 
ηονθ8 θεῃμδδι ἴἢ6 δἀγῦ ἃπα δὖ δηοῦμου ἔἴμηθ ἅρονα 
ὑπ6 δαυΐἢ), ὑη6 ρθορὶθ δῖα ὑμπουρῆηϊ οὗ δ5 αἰϊπου 
ΑἸ ἰβοίδηβ οὐ Ἡθίθγοβοΐδῃ5,----ἃ8 ΑἸρἢ βοΐίδηβ, 8]] 

1 (ογγαβρομπάϊηρ ἴο 52" 17’ 95. 
2. 8566 2. 2. 8 8πα 2. ὅ. 37. 
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5ΤΆΒΑΒΟ 

μέσον ἡμέρας τοτὲ μὲν ἐπὶ τάδε πιπτούσας ἔχουσι 
δ Ψ ἐσ ΞΕ 7 [οὶ ΄ τὰς σκιάς, ὅταν ὁ ἥλιος ἀπὸ μεσημβρίας τῷ γνώ- 

’ [ο ΄ 

μονι προσπίπτῃ τῷ ὀρθῷ πρὸς τὸ ὑποκείμενον 
3 ’ 3 ϑ 3 , Ψ ἐξ 3 

ἐπίπεδον, τοτὲ δ᾽ εἰς τοὐναντίον, ὅταν ὁ ἥλιος εἰς 
τοὐναντίον περιστῇ" τοῦτο δὲ συμβέβηκε μόνοις 
τοῖς μεταξὺ τῶν τροπικῶν οἰκοῦσιν. ἑτερόσκιοι 
δ᾽ ὅσοις ἢ ἐπὶ τὴν ἄρκτον ἀεὶ πίπτουσιν, ὥσπερ 
ἡμῖν, ἢ ἐπὶ τὰ νότια, ὥσπερ τοῖς ἐν τῇ ἑτέρᾳ 

3 , ’ 3 “ “ Ἁ ᾽ὔ ΩΝ 

εὐκράτῳ ζώνῃ οἰκοῦσι. τοῦτο δὲ συμβαίνει πᾶσι 
ἴα ’ Δ “" τοῖς ἐλάττονα ἔχουσι τοῦ τροπικοῦ τὸν ἀρκτικόν. 

ὅταν δὲ τὸν αὐτὸν ἢ μείζονα, ἀρχὴ τῶν περισκίων 
ἐστὶ μέχρι τῶν οἰκούντων ὑπὸ τῷ πόλῳ. τοῦ γὰρ 
ς ’ὔ 9 σζ, Ἁ [ο ’ ΝΥ ἡλίου καθ᾽ ὅλην τὴν τοῦ κόσμου περιστροφὴν 

“ ’ ὑπὲρ γῆς φερομένου, δηλονότι καὶ ἡ σκιὰ κύκλῳ 
» ἃ λ, περιενεχθήσεται περὶ τὸν γνώμονα. καθ᾽ ὃ δὴ καὶ 

Ἃ 

περισκίους αὐτοὺς ἐκάλεσεν, οὐδὲν ὄντας πρὸς τὴν 

γεωγραφίαν: οὐ γάρ ἐστιν οἰκήσιμα ταῦτα τὰ 
μέρη διὰ ψῦχος, ὥσπερ ἐν τοῖς πρὸς Πυθέαν 
λόγοις εἰρήκαμεν. ὥστ᾽ οὐδὲ τοῦ μεγέθους τῆς 
ἀοικήτου ταύτης φροντιστέον ἐκ τοῦ λαβεῖν ὅτι 
οἱ ἔχοντες ἀρκτικὸν τὸν τροπικὸν ὑποπεπτώκασι 

“ Ν [ον ἴον “ 
τῷ γραφομένῳ κύκλῳ ὑπὸ τοῦ πόλου τοῦ ζωδιακοῦ 

1 Ἔτομὶ ὕηθ9 ϑαυδύοσ ο 66. ΘΥΘΥῪ τηδΔ 15 ΘΠ ΑἸ ρΡ ἢ βοῖδ 
ΟΥ̓ ΗἨοὐοσοβοίδῃ. 

3 τοι 66" ἴο 905. 
8 δίγαθο ρίδοθϑ ὑῃ6 ὑγορὶο οὗ Οδῃοοῦ δὖὺ 24 (4600 οΥ 24,360 

οὗ ὑῃθ ργοδύοθϑῦ οἷο 16); δῃηᾷ ἢθ Ῥ]δοθβ ὑμ6 Ὀθριπηὶηρ οὗ ὑἢ6 
ἔνὶρία ζοπὸ δὖ 665. Τμὸ γδᾶάϊυβ οὗ ὑμθ ὑσχορίο, ὑμθυθῖοσθ, 15 
οοπδίδηῦ, 8δηα 18 660᾽, Ὑ 116 ὑῃ6 τδάϊὰβ οὗ 86 δγοῦϊο οἶτγοὶθ 

σι8ὃ 



ΘΕΟΟΒΑΡΗ͂Υ, 2. ς. 43 

ψ Πο56 βῃδαουνθ δ ἤοοη ϑομηδίίηθβ [4}1} ἰοιννασά ἴῃ 6 
ποεῖ, ΠΔΙΆΘΙΥ, γῇ θη ὑπ 6 δὰ ΒΕΓ Κ65 ἴγοσ ἴῃς βουΐῃ 
ἴῃς ἱπᾶάδχ (νοὶ 15 ρογραπαϊοι αν ἴο [6 Βουζοηῖαὶ 
βυγίδλος Ὀεηδδίἢ), δῃᾶ, δ οὔμευ {ἰπηθ58, [4}} π᾿ {Π6 
ΟΡΡοϑίϊε αἰγεοϊίϊοη, δ οὶγ, ἤθη ἴπ6 50 γανοῖΐνεβ 
τουπά ἴο {Π6 ορροϑὶΐζε 5146 (15 ἰ5 [6 σθϑα]δ ἔῸΣ ΟἾΪΥ 
ἴποβε ψδο ᾿ἰνα Ὀδΐνγθθῃ μα ἴγορὶς8), θυΐ 885 Ηεἴεγοβ- 
οἶδη8, 411 ψῇοβα βῃδάονβ οἰῦπεν δἰνναγβ [11] τοννασά 
ὑΠ6 πουΐῃ, δ5 15. ὕῃ6 οδ86 υἱἢ 15, οὐ δ͵νγαγβ ἰονδσζά 
1Ππ6 βουΐῃ, 85 ἰβ ἴπΠ6 οαϑδ6 ψἱἢ τῃ6 ἱπῃαιδηϊα οὗ 
ὑπ6 οἴπεν ἰειηρογαῖΐα Ζοθθ. Αμπα {Π|58 ἰβ. ὑπΠ6 σγϑβυ]ῦ 
ἴῸΓ ΘΥΘΥῪ Ἰὴ8η γΏοβ6 γοῖΐο οἶγοϊὶα 15. 5:2 8116 Γ ἴῃ δ 
{με ἰγορίς εἶτο]6.1 Βυΐ ψῃόγενοῦ ἴῃς δγοίϊς οἶγοὶα ἰδ 
ὑΠ6 δδηθ 85, ΟΥἩ ᾿δύζευ ἴδῃ, ἴῃς ἰτορίὶς,2 ποτα [ἢ ς 
Ρεγβοίδηβ θερίπ δηά {π6Ὺ Ἔχιεπά ἴο ἴΠῈ ρϑορ]ὲ ψῃοὸ 
Ἰῖνα θεποδίῃ ἴμ6 ροΪ8. ΕῸΓ βίηςθ, ἴῃ ἴῃοβα γερίοηβ, 
1πΠ6 δ τῇονεβ ἅρονα ἴθ δαυῖῃ ἱὑῃγουρῃουῦ ὑῃ6 
ψ ΠΟ0]6 τανοϊυϊίοι οὗ ἴῃ6 υμπΐνουβθθ, Ὁ 5 οἶον ἰῃαΐ 
πε βῃδάον ψ1}} τονε 'ἰπ ἃ οἶγοϊα τουπά [δ ἱπάδχ οἵ 
[Π6 5υπ- αἶα] ; δηπα δῇ 15 [Π6 τεᾶβοῃ ψ ἢν Ροβεϊομπὶυ8 
ο4]1εα ἔπει Ῥευβοῖδηβ, ΑἸ ΠοΌ ἢ {Π6Υ ἀγε ποη- Ἔχ ϑιθηΐ 
80 ΔΓ δ8 ρθοΟΥΆΡΩΥ ἰ8δ ΘΟΠΟΘΙΏΘα; ἴογ 411 ἐποβα 
ΓΕΟΡΊΟΙΒ ΔΥ6 ἈΠ ΠΑ [4016 ΟὨ δοοουηῖ οὗ [ἢ ς0]4, 85 
Ι΄Ἰανα Αἰγοδαν βἰαϊθα ἰῃ τὰν οὐϊτἰοΐστη οὗ Ργίῃαδβ. 
Ὑπογαΐίοσε 1 ποεᾶ ποῖ σοῃοοῖῃ τηγβ6]ξ, αἰζῆον, στ ἢ 
[Π6 οχίεηΐ οὗ ὑπὶ8 υπὶ παρ τεαὰ ταρίοη, ἀρατὺ ἔτοσα 
Αβδατηϊηρ ὑΠπᾶὺ [086 τερίομβ νι οἢ ἢᾶνα ὕπε ἰτορίο- 
αγοίίς οἶγοὶθ 8 116 βειμθαῖῃ ἴῃς οἶγοὶα ἀθβου θεά Ὀγ 

ἰθ. ἃ νυ ΐϊδΌϊθ, δηα 18 θ6᾽ ΟἿΪΥ στῆθι ὑῃ6 ΟΌΒΟΓΨΟΙ βύδηβ δὖ 
ὑπ6 Ῥορίπηΐηρ οἵ ὕδο {τρια Ζζοῦθ. ἊἈοοογαϊηρσὶν, θὰ ὍΠ6 
ΟΌΒΕΓΨΘΙ 18 1 ὑπο ἔστ ρία Ζοης ὑπ τϑϊυβ 18 στοδίθυ ὕμδῃ 
θ6", δῃὰ 1685 ὑῃδη 66 σῆθῃ ἢθ ἰβ8 ὑ818 δἰάθ οὗ 0. ΒΥ “188 
Φνορο-γούϊΐο οἱγο θ᾽" δίγαθο σγϑῦΐϑσβ ἴο ὑῃθ οᾶβθ ψῇρθγα ὑῃ9 
διοῦϊε οἴγοῖὶθ Ὀθοομλθβ θαυ] ὕο ὑδθ ὑσγορὶς οἱγοΐθ, παηηθὶν, δὖ 
Ἰαυϊθααο 665. 
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5ΤΒΑΒΟ 

κατὰ τὴν τοῦ κόσμου περιστροφήν, ὑποκειμένου 
τοῦ μεταξὺ διαστήματος τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ 
τοῦ τροπικοῦ τεττάρων ἑξηκοστῶν τοῦ μεγίστου 
κύκλου. 

1 Πδὺ 18, 86 ρΡοΪθ οὗ ὑπ δοϊρύϊο, 1 οἢ αι 1} ν ΔΡΡθδτβ ὕο 
ἀθβοσγὶθ ἃ οἶγοὶθ ἰὰ ὑπ ποΆνϑηβ δυοαῦ ὑἢ ρο]6 οὗ ὑδθ δατιδύογ. 



ΟΘΕΟΘΟΒΆΒΑΡΗΥ, 2. 5. 43 

ῃε6 ρο]ε οὗ {πε ζοάϊδς 1 ἴῃ ἴΠ6 αἰαγηδ] γενοϊυ !]οὴ 
οὔ τπ6 υπίνογβε---Παῦ 5, οα ὑμα Ὠγροῦμεβὶβ ὑπαὶ [ἢ 6 
ἀϊδίδηος μεΐνθε ἴῃς δαυδῖογ δα με ἰσγορὶς 15 ἔουγ- 
βίχ οἱ ἢ 5 οὗ [Π6 ρστεαϊζεβῦ οἶσγοὶθ. 

ΤῊΘ ἢ μὰ κυνυμα οὗ {818 οἶτοῖϊθ ἀροπ ὑμ6 θαυ τηᾶῦ 8 ΟΗ͂ ὑῃ68 
ἔγισά ζοηθ, δηᾶ ἰδ ργδούϊοδα!ν ψῃᾶῦ ψγὸ πιϑθδῃ ἰο- ἀδὺ ὈΥ 
[86 ὕδγπι ““ διούϊο οἶγοὶθ."" 
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Α ΡΑΒΤΙΑΙ, ὈΙΟΤΙΟΝΑΗΥ ΟΕ 

ΡΗΕΟΡΕΗ ΝΑΜΕΒῚ 

Α 

ΑΘ8, 8 οἱῦν οὗ Μοάθα, δοτηραζοὰ ἢ 
[9 Αθ868 οὗ ΟἾΓοθ, 75 

Αθο]ῃβ, 73, 85 ; την ῃΐοδὶ κίηρ οὗ [6 
᾿Αϑοϊίδη ᾿βδη 8 δηὰ τυϊοῦ οὗ ἐπ 
τη, τοϑιαΐησ οὐ ἴπ ͵58]16 ΠΟῪ 
οδΠοα Βίχοι οἱ 

Αολυβ αΔ1105, 458: Βοχηδη τὈτοίθοῦ 
οὗ Ἐμργρὺ δρουῦ 28 Β.Ο. δῃὰ Ῥοὺ- 
8018] ἔγτϊοπὰ οὗ βσαθο 

ΑΘΒΟΏΨΠυΒ, 123, 1567: {6 ὑτγαρίο 
νοοῦ, 525--456 Β.0. 

Αμϑιηθήμοη, 88; Ομ 84 6γ-͵ῃ- 
ΟὨϊοέ οὗ [0 ατθοῖς ἔογοθβ ἰπ [6 
Ττοΐδη ΔΙ 

ΑἸ ἷΒ (ΕἸΡ6), ἴΠ6, 51 
ΑΙοδουΒ οὗ Μιὐνίθηθ ἴῃ 1 05008 (ἢ. 

δρουῦ 600 8Β.6.), 186 ; {Π6 ΔΙΏΟΌΒ 
Ἰντῖο ροοῦ 

ΑἸοδΔὴ οὗ βδγα! ᾷ(. δροιιΐῦ θ2ὅ ἘΞ 
157: [ἴῃ6 οὐδ᾽ οὗ Ὠοτσίο ἱγεῖς 
Ῥοθ 

ἀρ τοῖς {Π0 ατοδὺ (356--328 Β.6.), 
49, 2490, 259, 847 

ΑΣΩΪΒῺΒ (ΒΔΙΏΒ11}), 355, ἴον ΟἹ [6 
Βουθοση σοαϑὺ οὗ ὕπ6 Ευχῖπθ 

Αὐος, [η6 ἔθιρ!ο οὗ, ἰη Ἐσνρύ, 
188 

Απαχίτηδηᾶου οὗ ΜΙϊοῦυΒ (Ὁ. 610 Β.6.) 
8; 88 Ιοηΐδῃ ῬὨΙ]ΟΒΟΡἤΘΥ, δηὰ 
φυνίὶ! οὐ ΤῊΔ].5. Ηδ ἰηὐγοαιιοοα 
ἴῃ σποόσήοῃ ἰηΐο α,Θ66060, δΔπὰ τγ88 
Βαϊὰα ἴο αν 66 ὑπ6 ἱηΠΘΏΪΟΣ οὗ 
οοΟρτϑθ 08] ΤηΔ 08, 28 

Απατγτοπιθᾶα, 157; ἀδυρηϊο οὗ 
Οορἤουβ, κίηρσ οὗ Ἑϊηϊορία ; ὨΘΣ 
ΒΌΟΙΥ Ὑδὁοξκσ τηδὰθ [86 βυθ]θοῦ οὗ 

ὑγαροᾶϊθθ (πο 1ο80) ὉΥ Βορθῃοοῖοθ 
δηὰ Βυτί υἱ685 

ΑπὐρἤδηοΒ οὗ Βοῦρα ἴῃ ΤΏγϑοο (ἢ. 
ποὺ ᾿ἰαῦοσ ἴδῃ ὑπ6 ὑπίγτὰ οσοηΐυγν 
Β.σ.), 391 : ὑγδυϑὶοῦ, δηὰ ὑνυΐοδὶ 
ΤΟΙΏΔΗΏΘΟΙ. ““ΒοΥρδοδῃ ᾿᾿ ὈΘΟΔΠῚΘ 
ὃ ἘΤΟΥ͂ΟΙΘΙΔΙ ορἰ ποῦ ἴου ΓΟΤ ΔΉ ΘΘΓΙΗ 

ΑΡϑῖϊθβ (Ηῃ.. δρουῦ 3830 Β.0.), δ8 ; [89 
τηοϑῦ ἰδιηουβ οὗ ΟἼΥ̓ΘΘΙΚ δαὶ ύθυβ 

ΑΡο]]οάοσυβ οὗ Ατὐθχηἱία (. Δ δζ- 
ΘΗΟΪ δρουῦ ἴῃ6 τηΐάα]ο οὗ [ἢ6 
Ὦγβῦ ΘΘΏΌΣΥ Β.0.), 458 ; δυΐῃογ 
οὗ 8 ἰδύοσυ οὗ Ῥαχίηΐδ 

ΑΡοΟ]]οάοσιβ οὗὐ Αὐμοηβ (Η. δρουΐ 
1408.0.), 117, 157, 168, 227; 
ΟΥΔΙΩΤΙΑΤΔΏ, Ὁ0}]] οἵ ἀτίβιδι" 
ΟυΒ, δηὰ ῃσο δῆς το Οἡ 
ΨΑΓΙΪΟΙΒ Βι 0 76οῦδ 

Ατδθίδῃ ἀυ (Βοὰ 8.64), [6 
ἘΒΟΡΒΩΒ ““Βυηαογοα ἴῃ ὑνγαίη 
Υ, 

Ασδίυϑ οὗ 8011 ἰη ΟΠ οἶα (Ὁ. δροινῦ 
815 8.0.), 11, 397; (0 δβσγο- 
ΠΟΙ ΪΟΔ1] ροθῦὺ, οὗ ψῇΟΒ6 ΨΟΙΚΒ 
ΤΠ6ΓΘ τϑιηδίη ὕγο βῃοσχγὺ ῬΟΘΠῚΒ 
δηα ΒΟΙῚ6 ΓΟΟΘΉΌν ἀϊδοονογοᾶ 
{ταριηθηΐβ 

Ατοοβίδυβ οὗ Ρίίΐδηο πῃ Αδϑο]β (Ὁ. 
δρουΐύ 816 Β.0.), 88; ἰουπᾶον οὗ [6 
Μίά416 Αοδάθιων οὗ ῬὨ ΠΟΒΟΡὮΏΝ 

ΑΓΙΟΒἐηοθ5 οὗὐ ϑβνσδοιιϑβο (287- 
212. Β.6.)}, 201 : [ῃ6 στοδῦ τηδίδο- 
τηδίϊοϊδη δηὰ ἰπνθηΐοσ. ΝΙηΘ οἵ 
Ἠΐβ ὑγθαύβοβ ᾶ16 οχίδηῦ 

Ασίβύδγοῃυβ οὗ ϑαιηοίΐηγδοο (ἢ. δῦουϊ 
1δ8 Β.0.), 118, 897 : στϑιητηδυίλη 
δηἋ οτζίο, δηὰ [ἰργασίδη δ 
ΑἸοχδηάτστὶδ 

ΤΑ οοϊῃγίοῖθ ἰμοχ Ὑ}1ΠΠλΌΡΘδΣ ἰῃ ὑπ6 Ἰαϑῦ νου Π.0. 

ΒΤΠΑΒΟ Ἱ. 
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Α ΡΑΒΤΊΙΑΙ, ὈΙΟΤΙΟΝΑΒΥ ΟΕ ΡΒΕΟΡΕΕ ΝΑΜΕΒ 

Ατἰβίθαβ οὗὁ Ῥιοδοηηθδυθ, 79: 88 
ορίο ὑ, δυΐῃοῦ οὗ [ῃ6 Τὴ 5. 
τυίδη Ερὶο ; 811} δοοουηΐβ οὗ Ὠΐτὴ 
816 υποογίδίη 

Ατὶβίοῃ οὗ Οἢΐοβ (Η. δρουῦ 260 8Β.0.) 
δ8: 8. ϑοίϊο ῬΠΙΟΒΟΡΠΟΣ, δηὰ 
Ὁ] οἱ Ζθῃο 

Αἠδεροιδαι οὗ ΑἸἹοχδηάγία, 189: 
στὰ δΔηαἃ ΟΟΠΘΙΔΘΟΓΣΆΓΣΥ 
οὗ Βύχαθο 

Αὐτδίοῦ!θ οὐ βδἰαρίτα (384--322 Β.0.), 
Ῥτΐποθ οὗ δηῃοίδθηῦ ὉΠΙΙΟΒΟΡΏΘΙΒ ; 
ΟἹ ὅπ ψἱηά5, 107, [6 ΖΟΏΘΒ, 868 

Ατἰβίοχοῃιυβ οὗ Ταγθηΐυτη (ἢ. Ῥουῦ 
330 8Β.6.), 657; Ρυγ[}} οἱ Ατίβίοξ!ο, 
ῬΠΙΙΟΒΟΡΏΘΓ, τιυβίοἶδη, δηἃ δυΐ ΠΟΥ 
οἵ 07 Ηαγηιοην, οὗ ψὨοἢ 
ζΏχοϑ ἱποοϊηρίοῦθ ὈΟΟΚΒ 816 Ὁχσθ- 
βοσνοᾶ 

Ατδαρτίδηβ, [ῃ6, 461: 8 ἀἰδύτί οὔ δὖ 
[86 ποτ ῃ- γοδύοσῃ ΘΟΥΟΣ οὗ Ξρδὶη 

Απ᾽οσίδ ((λ 6 Ἠοτηοτίο Αβύθυ 8), 221 : 
ἃ 8 ἰβὶδηὰ Ὀούνγοοηῃ [1{8868 
δΔηα ΟορΡἢδ]]οηΐδ, 

Αἰδιδηΐα (ον Ταϊδηΐδ), 22 ; δὴ 
1] ἃὰ ὈὈούμψϑοη Ἑυροοα διὰ 
ΤοοΣΐβ 

Αὐμποηοάοσυβ οὗ ΟἤΔη 8, ΠΘᾺΣ ΤΆΓΒΙ8 
(δρουΐ 74 Β.6.-Α.Ὁ. 7), 19: νυνὶ} 
οὗ Ῥοθβοϊδοπέυβ, ἐτοπα οἱ δέγαθο 
Ιθαστηθὰ βοἰϊϑηίβὲ . ΠΟΘ οὗ 
ὙΌΤΕΒ 816 Οχύδηῦ. Οἡ μ6 ά68, 

Αὐδηύϊς Οοοϑδη, ποὺ ἀαϊνίἀοἃ ὉΓ 
ἰβίτηιβοθ ἰπῦο ἔτγο 5688, 17, 121 

Αἴτουβ, ἰδύμον οὗ Απϑδιμθιηηοῃ, 418- 
οονογϑα ὑμδῦ [6 Βυῃ δηἃ ὨΘΑΥΘἢΒ 
ΤΟΥ ἱῃ ΟΟΠΥΤΑΙΥ αἰγθού 5, 87 

Αχίυβ (δγᾶδυ), ᾽ῃ6, 21 

Β 

ΒΘΑΣ, πο ατγοδαὺ, 11, 46, δ0θ0.; {90 
τλῦυ]ο, 507 Θ 

Βίοπ, “ {ὴ6 δϑίγοϊοσοσ," 107, ὉΓΥ 
ὙΏΟΙΩ ἰβ τΙηθδηΐ, ῬΓΟΔΌΪΥ, Βίος 
οὗ Αράθγα, 84 ῬὨΪΪΟΒΟΡΠΟΙ δηὰ 
τοδί ποιηδύϊοίδαυ σοὺ ἢουτσίβηθα 
αρουῦ 400 Β.0. 

Βίοῃ, ὑῃ6 ὈΒΪΠΟΒΟΡΏΘΓ, 68, ὈΟΙΏ ΠΘᾺΓ 
ὅ6 του οὗ ὕη Ὀηΐθοροσ Εἶνογ 
δηὰ Πουτθηῃθα δρουΐ 260 Β.σ. Ἠδ 
ψ88 Ἰοὴῦ δὖὺῇ ὑπ οουτὺ οὗ Απὐὶ- 
σορδ αομηδῦύβδβ ἰῃ Μδοθάοηΐβ 
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Βἰϑύοηϊβ (Γρ08), 1.8.6, 291, ἰπ 
ΤΏΓϑ, 60 

Βίζοῃθ, 199, οὐ ὑπ Τηγδοίδη οοδϑὺ 
οὗ ὑῃ0 Ἑπυχίπο, ἰἀοη οὶ πὶ τῃ6 
ἘΚ Υ ΔΤ οὗ ᾿ο-ἀδ 

Βοαδρτίυβ, 86, 226 : ἃ ᾿ΟΥΓΟΗὗ ΠΘΆΓ 
ΤὨχοπίυτα ἴῃ ΤΟΥ 8 

Βοσιθ (Βοσοῆυβ), 8388, Κίηρ οὗ 
Μαυτυβὶα ἰπ Γἶργὰ δρουῦ 110 Β.0. 

ΒΟΣΘΔ5, ὑπ6 ποσύῃ ψἱὶπὰ, 105 
Ἐογυϑίθθηθϑ (Ῥηΐορου), ὑπὸ, 2385, 

418; βίχσαθο οἵδνδθη γϑίοσθ ὕο ὑῃ9 
ποιῇ οὗ [9 Βογγνβύῃθῃθβ ΒΩ ἷν 
88 ΒοΟΣνΒΏΘΠΏΘΒ 

ΒΟΒΡΟΓΊΒ, ὑῃ6 ΟἸτητηθχίδη, 21, 78 ; 
ἴῃ6 ϑύταϊν οὗ ὙΘΗΪΚΑΙΘ 

Βυ δίῃ, 1058 νοι οη δηὰ Ἰοησίῃ, 285 
Βυτα, 199, 219: 4 ἴοι Οἡ [ῃ9 

Οονπυῃΐδη αυΐ 

σ ἢ 

Οδάσηιβ οὗ Μιὶοῦια (ῃ. δρουΐ δδ0 
Β.0.), 66: ῬΓΟΌΔΌΙΨ δ Θδαγιοϑῦ 
ατοοθὶς ὑσοβο- τὶ. Α σψοὶκ 5 
ἐὴ6 Ἐοιπααϊίοη, οὗ Μ, ϊοῖιι5, ἴῃ ἴουΓ 
ΒΟΟΚΒ, 88 αὐϊγϊ δυΐοα ὕο ἰἴτῃ 

ΘΔ δοῦυβ οὗ Ονγοπθ (ἢ. δρουΐ 
250 Β.06.), 168, 1690: ΟΙἸΘΘΚ ροοῦ 
8ηἃ σΓΆΙΩ Ὀχαιίδη δὖ 
ΑἸοχδηάσχία οδίδίοσυογ οὗ [ἢ6 
ἸΌΓΑΓΥ, δπὰ Βαϊα ὅο παν τυτὶ ἔθη 
δρουῦ 800 ΨΟΥΙΚΒ, ἴῃ ὕσοβϑθ δηὰ 
ΨΟΙΒ6. ΟἿἹΡ 6. ἈνΙηηβ, 6. ορϊ- 
ΟΙἼΔΙΩΒ δηα ΒΟΙῚΘ ἰγϑρτηΘιβ ΔΘ 
οχίδηϊ 

, 189, 16 ΒΟΟΙΚς οὗ αἰ τα δ Σ 
ν σδιηραίὶσηῃ οὗὐ ἢὴ9 ἘΒΟΙΏΔΩΗΒ 

δῃαϊηδῦ (η6, 37 
Οοσδιυηΐδη Μουμπύίαϊῃβ ((ἢ6 Καὶ Δ ΓᾺ 

Μουμπίδίηβ ἰπ ΑἸ δηΐ8), 7 
ΟἸΘΥΒΟΏΘΒΘ, ὑπ ΤὨτδοίΐδη, 858 : [ἢ 

[ἘΓΉ ΠΡ) μον τόλμα 
ΟἸΟΔΒΡΟΒ (ΚΟΓΔἢ) ; 8 σίου ϑιηρὺν- 

ἰησ ᾿ἰπΐο ἴὍπθ Τί στιίβ, 175 
ΟἸστίδηβ, ὑπ6, 8 ρυΐοηῖο ἐσὶρο, 

ΨΏΟ, Ὀοίογο ὑποὶγ δΡθδσδηοθ ἰῃ 
ΒοΙΏ8ΔῺ ἰβύουν (118 Β.0.), ἰνοὰ 
οὐ ὑμθ Νοιίῃ 868 (πῃ Ψυϊβῃηάα 
ΔΌΡΔΙΘΗΔΙγ), Ὀυὺ ΙΔΘΥ τηϊσταίοά 
οἢ δοοουῃῦ οὗ δῃ ἰηπηἀδίίοη, 898 

ΟἸΔζοιήθηϑθ, 8ὴ ἱπιροτίδηῦ οἱ ΟἹ 
ἐὴ0ὸ αυ]ῇ οὗ ϑΒΙΏΥΤΩΔΒ;:; ΟἿ686. 88 
ἰβδηὰ, 217 
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Α ΡΑΒΤΙΑΙ, ὈΙΟΤΙΟΝΑΒΥ ΟΕ ΡΕΟΡΕΒ ΝΑΜΕΒ 

ΟΙθορα 50, νι οἱ Ῥίοϊδιι 
δρηροῦου 1 1, κίπῃρ οὗὐ Ἐσγυῦ, 
146-117 8 

σισέμοτοποβίσα, νι] ο οὗ Ασϑιθτοῃ, 

δἰ λυὺς Ρίβο, 601 ; ἰουρσῦ δραϊηδί 
ΟΑΘΒΑΙ ἴῃ Ιὰῦγα (4θ Β.0.), ἬΝ 
Ἰαΐοι (93 Β.0.) γδδ σαϊβοα (ο 
οΟΠΒΟΪΒΗἷΡ 

τῦῦ δ Ὡς ἔτοτμῃ ον Ὡς ἱ 8 ΟΡΟΪἑ4), 1.8ΚΘ6, ΠῚ 
βοθοιία 

Οοζγοντὰ (Οογίυ), ἰβδηᾶ οὗ, 168 
Οοτηῦδ, δὴ αὐΐζϑιρύ ὕο οὐ ἑῃσγοιαῇ 
[6 ΙΒ ἤτηι8 οὗ, 201 

Οτϑίθβ οἱ Μ8}}υ8 ἰη Οἰ οἷα (ἢ. ἀρουῦ 
1680 Β.6.),11; ̓ Ὲ δύοϊο ΡῃΠΟΒΟΡΏΘΓ, 
δυο οἵ ΘΟΙΩΤΘΗΥΔΙΥ ΟἿ 
ἩΟΤΩΘΙ, δηᾶ ἔδο Ἰοδάϊΐηρ οχροῃθηῦ 
οὗ {86 ΔΙΙοχοτίο8 1] ἊΏΘΟΣΥ οὗ 
οχορθαῖὶβ. Οοπηοοσηίης ὕδ6 (1668 
16: κδιῖ8 τοϊδυπάοτβίαπάϊηρ οἱ 
ἨοΙΏΘΙ, 1183: πἷ8 ΏΘΟΥΥ οὗ 
Μϑῃθϊδυβ' τβρἀοτίηαϑ, 139: ἢἰβ 
σἷοθο δηᾶ Δ, 4 

Οἰοβίββ οὗ σπίτι ἰῃ ἀδμτία (8. ἰη {Π6 
ΜΠ οοηΐυγν 8.6.), 180; 
τοτίδη, Ῥηνβιοΐδη ὕο Ατίαχοτχοβ, 
δηὰ δυΐῃοσ οὗ ἃ «Τεγδίαη ἩδἱίοΥν 
ἴῃ 28 ὈΟΟΚΒ 

Ουϊηδ6, χὐτο οὗ, (Βᾶ 5} ὉΓ Ν ας ἘΕΡΕΘΗ, Ν 
συνδῆθᾶθ (“" Ὀδιὶς 

ἔνο 8165 ὭΘΆΙ [ἢ τὰ δ το ΝΝ ἐς 
ἘΌΡΡΟΣ ΙΕ, 70, 849; 4180 οδ θὰ 
Βντηρϊοζδαοθβ ζ' ΟἸαβηίΐηα ΒΟΟΚΒ᾽") 

Οντὰβ (Κυτ), 227 ; ἃ ἰᾶσᾷθ τίνορ ἰῃ 
᾿Αβίδο Βυβείαᾳ, ὀτηρ νης ἰηΐο (ἢ 
σαβρίδη 568 

ν᾽ 

ΤὉδιωδλδίοβ οὗ ϑίρουμπι, 178; Οτροὶκς 
Ηἰαυογίδη, οο ΘΙ ΡΟΓΆΓΥ ὁξ Ἠδϑτο- 
ἀοΐι8, δὰ ἀἰβογοαϊοα Ὦν βύσδρο. 
ἨΐΪΐϑ ΟΥΚΒ δὰ Ἰοϑὺ 

Ὁδηδίβ, ἀἰβοοόνοσοσ οὗ [ἢ ΣΘΒΘΊΟἷ ΓΒ 
οὗ Ατροβ, 87 

Ῥδτίυβ Οοἀοτηδηηῃβ, Κίηα οὗ Ρογβία, 
801 ; ἀοίοραϊοα πὰ ΑἸΟΧΘΔΠΔΘΥ ΠΘΔΓ 
Οδυβ ΔΙΠ6]8Δ 391 8.0. (“1190 

(10 οὗ γε ττ " 
Ἐπ ραῤρις 8, 257,  ἰδΑδο ΔοΣ οἵ 

Αποοσοδυβ βούοσ (τοϊχτιοὰ 281-- 
9269 Β.0.) ὕο ΑἸ τοοδδᾶοθ, Κίησ 
οὗ Ῥαδιρθούςγα ἰῃ [Ιπαϊδ. ΠΡ 

ντοίθ ἃ ΟΥΚ οὐ [πα ἶ84, νυν οἢ Υ 88 
{ποτουρἢ! αἰδίγυβίοα, Ὦν ϑίσαθο 
Ὀθόδυβο οὗ ἰΐα ἔδθυ]ουβ βίου! θα 

Θοχηοίσιυβ οὗ Οδ|1αὺϊδ (ἢ. δρουΐ 
200 Β.6.), 228; πἰδβίοτίδη, δηὰ 
ΔΌΪΠΟΣ Οἱ 8 ΜΟΙ οα ἐδ ζθο- 
ΕΤΆΡΕΣ δηἃ ΟὐΠΠΟΣΤΑΡὮΨ οἱ {6 

χίηθ ΤΟαΪ ΟΠ 8 
Ῥοτηοίχίυβ Ῥοϊϊοσγοοίθβ (384-233 8.0.) 
201 ; βοῇ οὗ Απθίζοηιβ ὕΠ6 ᾿κίησ 
οἔὗ ᾿Αβίβ ; 8 ποίρα ΘησίηΘΟΓ, 
ΖΘΏΘΓΔΙ, δΔη δάγηΐταὶ 

Ῥοτηθίτ Β οὗ ϑβοουδὶβ (β. δρουΐ 
150 Β.6.), 165, 21 : σΓΒΔΙΠΙΊΔΙΪΆΏ 
δῃὰ δυΐῆον οὗ 8 πἰβίογίοδὶ δηά 

ῬηΐοΔ] ΟΣ, πὶ 80 ὈΟΟΚἙ, 
ΟἹ ᾧἢ0 ποίδη 1168 

ΘΘΙΏΟΟΙ68 οὗ ῬΥυκοΙδ ἴῃ 1, να ϊ8 ((ουτί 
ΟΥ ΒΓ ΤσδηῦΌν 8Β.6.), 217: 8 
οδίδιοσιιο οἵ ΘΑΣ ΒασΔΚΟΒ, οἵ 
ὙΏΟΙᾺ 1016 ἰα. Κη Τα 

Τοιηοογίζυβ οὗὐ ΑὈἄογα (Ὁ. δρουΐ 
460 8Β.0.), ἃ, 227, 245: 8. 66]6- 
Ὀγαϊθὰ ΡΠ ΟΒΟΡΙΟΙ, χά !]οΣ, δῃηα 
Ἰθοῦυγοσ 

Πϑιηοβύμθηθα (ἀρουΐῦ 8388--322 Β.0.), 
468 ; 6 στοδὺ ἀπ πτω ΟΥ̓ΔΌΟΣ 

Ῥϊοβϑατσοηΐα (Ρυΐθο]}), 9 
Ῥὶοδοδγοῆιβ οὗ ἐρλμν ἰὴ ΒΟ] Κ 

(Η. δρουῦ 820 Β.06.), 8, 899: ἃ 
νοὶ ραύθυο ῬὨΠΟβορ τ᾿ δᾶ ῬῸΡΙ 
οὗ Ασίβυοί!ο, τη, δηἃ ρθο- 
σΤΆΡΏΟΥ. Βοϑίαθβ ΟἾΒΘΙ ΟΓΚΒ ὯΘ 
Ὑτοΐο ἃ Ῥογίερεδὶδ, διὰ ἢΘ6 γγὙἃϑ ὉΠ 6 
ἢτϑὺ ὕο τϑαβϑυστο [ῃ6 αἰζἰζιὰθ οἵ 
τηοπηὐδίηβ, ἃ Βυ ]θοῦ ὑροη νι ΐο ἢ 
ἢ6 ντοῖθ 8 ὑγθδίβο 

Ῥὶοβουτίὶ (Οδδῦου δηὰ Ῥο]]υχ), 177 
θυ} οὗ βδιηοϑβ (Η. δρουὺ 850 8Β.0.), 
298 : δΔυΓΠΟΣ οὗ 8 ΠΟΤΊΌΟΥΙ οὗ ὨΪ8- 
(οτί αὶ ΨΌΣΚΒ, οὗ γῆ ἢ ΟἿΪΡ ἔγδρ- 
τηθηΐβ τοιλδίῃ. ΑΙποης ὕΠΘΙ γγᾺ8 
8 Ηἰὐβίογν οἵὨ Οτεοοος απαὰὶ ΔΙαδοάοη 

Ὁυτὶβ, ὑπ6 ΑὐἱΔ5 Μοιιηξαίῃβ, 121 

Ε 

ἘοὨίηυβ (μον ἘΟὨ ΠΟ), 29 : ἃ ἴοτχη 
ἴῃ ΤὭΏΘΒΒΑΙΥ ΠΘΆΓ {Π6 568 

ἘΡΐδΙοβ, (ηὴ6 ὑχαϊΐοσ δὖ ΤΠογτηο- 
ὌΨΪΔΘ, 86 

ἙΡΒΟΓΊΙΒ οὗ ΟΥπὶθ ἰἱῃ ΑΘΟΪΪβ, 8, 121 
126: ἃ Ῥυρὶ] οἵ Ἰβοογαΐθβ, Δῃ. 
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ΔΌΛΟΥ οὗ 8 Ὠἰδύουυ ἀδύϊρ ἴγομι 
[786 ΠἈογίδη Τηναϑίοη ὕο 840 Β.6., 
[ὴ8 γοϑνρ οὗ ηἰβ ἀθδίῃ 

ΕΡίἀδιηηι8, 3δδ, 409, ΟὟ ὨυγΆ22Ο, 
ΟἹ ὑπ6 οοαδύ οὗ ΑἸ δΔηΐδ 

Ἑτδϊοθίμοηοθβ οὗ ὕντθηθ (δδουΐ 276-- 
1948.0.), 8, 49: (86 ἰΙοδσῃοὰ 
τηδίποιηδύοϊδῃ δηῃὰ σΘΟστΆ ΠΟΥ, 
Ὑτίῦοσ οα ὈΠΙΙΟΒΟΡΕΣ, δηἃὰ ίοῦγ 
ΟΔΙΒ ἰργασίδη δὖ ΑἸοχδηάσία. 
ἩἱΪβ ορἱπίοῃ οὗ ἨότΩΟΣ, 98 : ὁ0η- 
οογηΐησ οὐγγοηΐβ οὗ βύσγαὶΐβ, 201 : 
πο ἀἰτηθηβίοπθ οὗ ὑπ6 ἱπηδ θά 

ἘΜΜΘΡΙΒΗΒ 
ὑνδίη, 109, 119, 397 

Ἑυάοχυβ οὗ Οηίάυβ (ἢ. δρουῦ. 366 
Β.0.), 8, 461 ; 8ῃ ΔΒ ΓΟΠΟΙΏΉΘΓ, Ο 
αἰδὸ ντοῖθ 8, σθοστδρῃΐοϑ] Ἡνουκ, 
ἴο ψῇῃϊΐϊοῃ ϑίγαθο γοαῦθην Γοίοσϑ 

ἙἘπυάοχυβ οὗ Ονζίουθ (Η. δρουῦ 
180 Β.0.)»;} ἃ πανίμαῦοσ δηά δᾶ- 
νοηΐυτοῦ. ΗἨΪΐ νογᾶσοὸβθ δρουῦ 
Τῆρνα σοσο ἀοβουί θα δὖὺῦ Ἰσησίῃ ὉΥ 
Ῥοβοϊδοηΐηβ, δηἃ ἀαἰβουβδοὰ ὉΓ 
Βίσδρο, 8377 

ΕΛΠοΙη σι οὗ Μοββοηθ (ἢ. δρουΐ 
810 Β.6.), 178, 891, 401 ; δυΐύῃογ 
οὗ ἃ σους οὐ ϑαοσγοά ἩΗΐδίονν, 
ὙὨοῆ τάδ ἀἰβοσοαϊ δα ὮὉν Βίσαθο 

Ευτί 68 (480-406 Β.0.), 99, 128 ; 
{Π6 ὑχασίο νοϑῦ 

Επτίρυβ, [6 ΠΑΙΤΟῪ βύσγαϊ Ὁ Ὀούτγθθῃ 
Βοθοῖία δπᾶ Ἑυδοθϑ, 1833 

Επυχίηο (ΒΙ8Δ0.) 86α, 21; [8 Ὀρὰ 
μῖσμον ἔπη ἐπαῦ οὐ (π6 Ῥτοροηΐίβ, 

α 

αδᾶοδ (ον (642), 8581 
Θαϊδίίο αυ (αυ1 οὗ Χο), 409 
αδυᾶοβ (6020), 168; 8ῃ ἰβἰδῃηάᾶ 
Βου οὗ 85] 

αθοϊο, 377, σῆο Ὀθοϑηθ ὑγγϑδηΐ οἵ 
6614 ἰῃ 491 Β.0., οὗ βντγδουβδθ ἰῃ 
485 Β.0., δηὰᾶ, ᾿δαῦοσ, Ἰογσὰ οἵ 81} 
Βίον. Ἠὸ ἀϊθὰ ἰῃὰ {6 γὙΘῈΣ 
478 Β.0. 

Θοσπλδηβ, οδιμρδίσῃ οὗ (6 ΒΟΙΏΔΗΒ 
ϑαδίηδὺ [ἢ6, 8 

ασστῆα, 185 07 . 8ἃ ἴογη ἰπ Ἐανρὺ 
Ῥούνϑθῃ Ῥοϊυβίππαι δηὰ ΜΌ. Οδϑῖι8 

ς 28 

Η 

ἩἨδολίδουβ οὐ Μιὶιϊοΐυβ (Ὁ. δρουΐϊ 
5840 Β.6.), 8, 23, 65: ἃ ἰβίοχίδη 
δηἃ ΠΟΟΡΤΔΌΠΟΥ, ἨΗΪβ φσοοσυδρῆϊ- 
ΟΔ] ΨΟΣΚ ψδϑ οδ᾽]ϑᾶὰ Ῥογίδρεοείε, 
ΜὨϊΟη οτηροαϊοὰ δρουὺῦ 4}1 {Π6 
ατοοῖκβ οὗ ἰδ ἐἰπη ΠΟῪ ΟἹ {9 
βυθ]θοοῦ 

ἩοΙ]δηΐοιϑ οὗ 1 8Ό0ΟΒ5 (Η. δρουΐ 
430 Β.0.), 160 ; [06 ἢτϑὺ βοϊϑηϊίδς 
ΟὨΓΟΠ]ΟΙΟΥ διηοης ὑἢ6 ΟΥ̓ΘΘΚΒ, δηἃ 
ΔΌΓΠΟΥ οὗ 8 ΠΌΘΟΣ οὗ ΨΌΟΥΙΚΒ, 
τποπα {Πότὰ Ὠἰδύοσχίοδ οὗ ΤΊΟΥ δηᾶ 

8 
Ἡδοτδοϊοῖα Τυδοίηΐϊα, 996: 8. ἴον 

ἴη ΤΠ ΘΒΒΑΙΥ δρουΐῦ οἰσῃηῦ τα 768 
ἔτοπὶ ἸΤΒΘΥΓΙΠΟΌΥΪΔΘ δηἃ ὕῆγοθο 
ΤῊῖΪ685. ἴτοπι ὑΠ 8608 

Ἡογδοϊοίάοβ οὗ Ῥοηύιβ (Ὁ. δρουΐ 
880 8.6.) ; Ν γον οὗ Ριδΐο δῃὰ 
Ατίβίου!θ, ὈΠΟΒΟΡΏΟΘΥ, δὰ δυΐῃοσ 
Οἱ ΠυΙΏΘΓΟΙΊΒ ὙΟΥΚΒ ΟἹ ἃ ναζίοὺν 
οὗ βυδ᾽θοῖθ, ἱποϊπαϊηρ οσογίαϊπ 
Ῥὶϊαϊοσιιθ8 ταθϊἱοηθὰ ὉΓΥ βίγδαρο, 
877 

Ἡδοτγδοϊοϊθιβ οὗ ΕΡΏΘΒΕΒ (Δουῦ δ85-- 
478 Β.0.), 11; ἊἴΠ6 ἰουπάοσ οὗ 
τοῦδ υϑίοθ, δ8η4 οδ ] θὰ {90 
“ὭΔΙΚ ῬΕΪΙΟΒΟΡΠΟΥ ᾿"᾿ ὈΘοΟδΔΏΒΘ6 οὗ 
86 οὐδουσὶν οἱ ὨἰΒ στ ησβ 

Ἡοτοάούυβ (ἀρουὺῦ 484--42 Β.6.), (80 
““ἘΔΌΠΟΣ οὗ ΤΥ "᾽; ΘΟΏΘΟΣΗ- 
πα Π6 ΝΘ, 111, 181 ; ὨΔΙΓΔΙΟΣ 
οὗ ῃνγίῃ9, 1690: ἢ αἰ ης Ῥ͵ΓΟ- 

221: [Ἂἴῃ09 ἩΨΡΟΥΌΟΓΘΒΗΒ 
299: {6 αἰσχουμηηδνυὶσαῦίοη 0 
1λΌγα, 877 

Ἠοβίοα οὗ Αβογὰ πῃ Βοροίία (8. ἴῃ [6 
οἰσῃ ἢ ΟΘηΌΣΥ Β.0.), 86; {0 
ἔδῦμοσς οὗ ἀτοοὶς ἀϊάδοίίο Ῥοθίσγ. 
ΤῊ οχύδην ΟΥΚΒ ὕη 66 Γ ΜΒ ΠΔΠῚΘ 
ΔΙῸ ῬΡογὰδ απὰ Ῥανδ, ΤΑεοσοῆν, 
δηᾷ [Π90 πξυρῳν 0 ων τ 
οογηΐης θ Θ ἢ 
ταν 08] βύοσίθβ, 167 

Ἠρβροσίάθα, 478; 8 οἱν οὗ συνγθη- 
δἷοδ ἴῃ Τὴογα, τοπδιηθα Βογθηΐοθ 
Ὦν ῬῬίοϊθοῃν [1Π||, ΠΟῪ οδϑὰ 
Βοησαςσὶ 

ἩΪΐΪΡρδγοῇυβ οὐ Νίοδϑθα 1 ΒΓ Πγηΐα 
. ἃρουΐ 150 Β.6.), ὅ ; {06 ἰδιοῦβ 

ΔΒίΓΟΏΟΠΙΟΥ. ΗῸ τηδὰθ {6 ἀἷδ- 
ΟΟΥΟΙΥ͂ οὗ μ6 φγοορδϑίοῃ οἱ 16 
ΘΑαΌΪΠΟΧΘΒ, τγὰ8 ὅπ χοῦ ἴὸ ἀἰνθ 
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ὑῃο ἱπηδρὶ θα ψοχ]ὰ ᾿Ἰηΐο ΣΟΠΘ6Β οὗ 
Ἰαϊἱπὰθ (“ οἰϊτηδίβ ᾽᾽), δηὰ ἱἰη- 
γροηΐθα 8 τιοίποα οὗ Ἀχίηρ ἰδσσθδ- 
ἐπ18] νοβι ἱοηβ ὈΥ͂ οἰτοΐθβ οὗ Ἰοηρσί- 
ζυἋ6 δηᾶ ἰαὐϊύαθ. Οἱ [16 (468, 
19; [86 ἱπηδρί θα του], 269, 
437: 10:6 “οἰϊτηαία,᾽ δ0ῦ 

Ἤοιοσ, [Π6 στοδῦ ορίο ροϑῦ ; Ὁ}}10- 
ΒΟΡΒὮΘΥΣ, 8: ουπᾶον οὗ [Π6 Βοΐθῃ 6 
οὗ σοοσΓΑΡὮν, ὅ, 28 : Ὠἰβ ΘΟΠΟΘΥ- 
ὑΐοη οὗ ΟΟΟΔΠῈ : 8 νἱὰθ 
Κηονθᾶρα, 69 : ἠβ 86 οὗ την ἢ, 
67, 71, 75, 159 

Ἡγνϑηΐβ (Βορ), πο, 418 

Ι 

ἸΘΙΏΘ {πειδηα), 297, 279, 448 
ἀντ Ὠδη106), (6, 21, 1690, 211, 

ΔΙ 

δδβου, 21, 80, 167: Ἰοϑᾶθσ οὗ {ῃθ 
Ατροηδυίο ὀχροαϊιίοη, ΨΏΟ τϑηῦ 
ἴο ΟΟΙΟἢΐ85 ἴῃ αὐοϑῦ οὗ [η6 φο]άθῃ 
6009 ᾿ 

Ταρϊΐμδο, ἴΠ 6, 29 : ἃ μηνί ϊ68] Γ800 
οὗ ΤῊ ,» ἃκΚίη ἴο [πο Οθηΐδυτα 

ΤιοἸδοϊηθ 91, ἴῃ Ἑυῦοθδ 
Ὀούτθοῃ ὑπο οἰτ68 οἵὁὨ Ετοὐτία δπὰ 
Ομ δι οἷβ 

Τ,ϑοηΐάδϑ, 87, 6 Ποσοὸ οὗ ΤὨΏΘΣΙΔΟ- 
ῬΥΪΔ6 (480 Β.0.) 

Μ 

Μδάγυθβ, ὑπο Βογίμίδη οἠϊοῖ, 227, ἡ ὯΟ 
ΟΥ̓ΟΣΤΔῺ ΡῬοΟΥΐοηΒ οὗ Αβἷα Μίηοσ, 
ΘΟ ΜΕΣΙΣΚ ΟΥ̓ΑΧΑΣΊΘΒ ἴῃ 628 Β.6. 

ἌΘΡΟΙ (568 οὗ ΑΖοΥ), ἴΏ9, 51, 277, 

δ]68, 84 ὉΓΟΙΤΩΟΓΟΣΥ ΟἹ ἐμ 5... 
οοδϑῦ οὗ Τ.δοοηίβ, 93 

(λέδιβοὶ"]οϑ), 237, 283 
Μεαυσυπὶα (Λἴογοοοο, ΔΡΡτοχίτηδίθ! νυ), 

ἤ 
ἹΜορμεαϑύμοῃθθ, 257, ΔΙ ΑβΒΘΟΟΣ Οἵ 

Βοϊουουβ ΝίοαῖοΟΣ (τοὶσηοα 3812.-- 
281 Β.0.) ἴο ϑβαηάτοοοίζῃθ, Κίησ 
οὗ Ῥαϊρθούησγα ἷἰπ Ιηἀΐα. ἨΘ 
Ὑτοΐο ἃ Ὠἰδίοσί δὶ δηὰ ΒϑοστΑΡΗ- 
68] ΟΥΚ οὐ πάϊΐ8, ψὨοἢ γγ88 αἰ8- 
στϑαϊ Βίχαθο Ὀθοδυ86 οἱ ἰ(8 
1 Όυου οὐοσὶθϑ 

ΜοΙδβ (βδγοβ), αυ] οἵ, 108 

Β5ΤΉΑΒΟ 1. 

Μοηΐηχ (μον 1516 οὗ 7608), ὨοΙηθ οὗ 
{ῃ9 Τοΐυδ- Εδύουβ, 91 

Μοτιοῦ, 119, 238, 255, 439 : χηρΐτο- 
πῶν οὗ ὑπ0 ἘΠ ἰορίδη8, οἡ (ἢ 

8 
ΜΙάδ5, δποίθης Κἰπρ οὗἩ Ῥησυαία, 220 
ΜΙτΠΟΣΙΉῈ5 οἱ Οοἴορδοη (ἢ. δρουΐ 

θ6 1 5:9), 171; 0ῃ6 ἀτοοὶκ οἰθαίδο 
ῬοΘ 

Μίηοβ, 177, δηοίοηῦ Ἰηρ οὗ Οστοίθ 
Μιρητϊδαύοβ Επιραΐοσ, 277, κίηρ οὗ 

Ῥοηΐυβ (120-68 Β.σ.), δηἃ τηοβῦ 
Τοῦ 4016 ΘΏΘΙΩΥ οἵ 8 ΒΟΙΊΔΏΒ 
ἰη ἴἢ9 Ηϊδϑδὺ 

Μοοτγίβ (Βἰγκοῦ- 6 ]- Κ σι η), Τ8Κο, 185 
ΜνΙβυΒ οὗ 16 ΒΡο8, 293: 48. }ιΐ5- 

ἰοτῖοδὶ υτὶΐοσ οὗ πποογίδϊ ἀδῦθ 

Ν 

ΝΑΓΡο (ΝΑ ΓΌΟΒΙΘ), 403 
Νοδηΐῃθβ οὗ σνυζίουϑ (Η. ἴῃ ὑπ6 (Πἰτὰ 
ΘΗ ΨΥ 8.6.), 165 : 84 νο]υτηΐηουβ 
τὶ Οἡ ἰδίου δυθίθοίβ, 
Ὁπουσῇ ΟἿἹΨ ἃ ἴδιτν γαριηθηΐβ οὗ 
5. ΟΥΚΒ 8.6 οχίδηϊΐ 

ΝΟΔΡΟΙ 5 (ΝᾺ 0168), 88 
ΝΟΔΓΟΠΙΒ, 268: 8ὴ ϑαχηἶϊγαὶ οὗ 

ΑἸΘΧΘΙΘΟΣ ὑπ ατοδῦ : ἰη 325 Β.6. 
ὯΘ ΙηΔὯ46 ἃ νονᾶρὸ υἰδῃ Ὠἷβ Ποοὺ 
ἴσοι ὑπ6 τηουῦῃ οὗ ὑῃ6 Ιηυβ ἴο 
7η6 Ῥογβίδῃ Οαυ], ΑἩ δρϑύγδοῦ 
οὗ ἰβ νογαρο 8 σοηὐαἰηρᾶ ἴῃ {Π6 
Ἱμπάϊοα οἱ Αὐτίδη. ϑβύσδρο ἀἷβ- 
ογοάϊοα πἷβ σου 

Νοοο, 8377, κίηρ οὗ Εσνυρί, το Ὅ6- 
80 ἢἷ5 τοΐσῃ ἰῃ 612 Β.0. 

ΝΙΪΟ, {8ὴ0, δπὰ ἰΐβ τηουΐῃϑ, 107; 
Ῥουηάδυν "πὸ Ὀούνγοοη Αβίϑ δπὰ 
1λΌν8, 119, 248 ; {Π6 5]1Π{᾿πρ’ Ῥχο- 
6688 αὖ ἰζ8β τιου ἢ, 193 

Νοΐυβ, π6 βουξἢ πίπα, 106, 229 

Ο 

ΟἸνεΐυβ, 466 ; 8 ΟΥ̓ΘΟΚ ΟΥΥ ὭΘΑΓ 
{86 ποϑδᾶ οὗ {π0 αυἱΐ οὗ ΤΟΓΙΟΠΘ. 
1 8 ἀοβίχουθα δηᾷᾶ [8 ἱπηδὶ- 
ὑδηΐβ Β01ἃ 88 βίδνϑβ ὉΡ Ῥ.ΣὮ οὗ 
Μϑδοθάοῃ ἰη 847 8.0. 

Οποβίοσίςυβ, 268: ντοῖΐθ ἃ Ρίο- 
ἔΡΡᾺ οὗ ΑἸοχϑηάᾶου π0 ατοϑδῦ, 
ἰποῖυ 8 ἀοδοσί Ρ(ίοη οὗ Αβὶδίὶς 
Οουῃηίτίοβ τανοσβϑα Ὀ᾿ ΑἸοχϑηᾶοσ, 
Ῥασιουϊυν ΙηἰαΔ. Ἠδθ δοοοιω-, 
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Ῥϑδηΐοὰ 80 δάἀτῖγαὶ ΝΌΣΤΟΝ ΙΒ ΟἿ 
ἃ σονϑρο ἔγοια ἴπ0 Ιπηἀπ8 ἴο 1Ὲ6 
Ῥογβίδη αὑΠ. Ηἰἱ νοῦκ νὴδβ 
ἀἰβοσοά θα Ὁγ βύτδθο 

Ρ 

ῬΔΆΘΊδοα, 401: 4. ζδρυϊουβ ἰδηᾶ 
ψὨΐοῃ ΕΠΠΟΙΔΘΓΙΒ Ὀτοίοθϑοα ἴο 
Βδνο νἱβὶ θὰ 

ῬΡασταωθηΐϊάθβ οὗ Ἐποα ἰη 1Τίαϊν (Ὁ. 
δοουΐ 510 Β.6.), 861 ; ΠΠΙΟΒΟΡΠΟΣ 
δηα : δηὰ δυΐῃοσς οὗ 8 
αἰάδοῦϊο φροθῖὰ Οἡ Ναΐωγε, οἵ 
ὙὨΐ ἢ ΟἿΪΥ ἔγαριηθηΐβ γοιηδίη 

Ῥαγποηορθ, οὔθ οὗ ὑπο βίγθῃβ, 
τηοτηυτηθηῦ οὗ, 83 
ΔΙ ΔΏΒ, σΑτηρδίση οὗ ἴΠ8 ἘΟΙΊΔΗ85 
δραϊηδὺ ὑπῃ6, 87; βρτγοδὰ οἵ {ῃθ 
ΘΙ ἾἶΓΟ οὗ, 49 

Ῥαίτγοοϊθβ (δδουῦ 312-261 Β.0.), 256 ; 
Μαοθαοηπίδῃ ρϑηθσαῖ ὑπᾶϑι ϑθῖθιι- 
ΟὟΒῚ δηἃ ΑπὐοΟΠυΒΙ : ΘΧΌΪΟΓΤΟΥ 
δηἃ δδυ07) οὗ δοσταρηϊοαὶ 
ἰγοαύίβοθ (ον |Ιοβδῦ). Ἠθ τθ- 
παταοα ὑῃ6 Οαϑρίδη 868 88 8 συ] 
οὔ δ “ Νοτίμογῃ Οοθδῃ.᾽ ϑβϑύσαθο 
πδὰ ἴδο υὐπηοϑὺ ἰδἰς ἰῃ ἢΪ8 πύδιθ- 
τηθηΐβ 

Ῥοΐγαθιιβ, ὕῃθ τηοϑῦ ἱπηρογίδηῦ Ὠδῦ- 
ῬΟῊΣ οὗ ΑἸΠΘΠ8 : ΟὨΟΘ6 8ῃ ἰβδηᾶ, 

ῬΏΆΓΙΟΒ, 109, 185, 217, δὴ ἰβἰδηὰ ΟΠ 
ΑΙοχδηᾶσγια, σὩ]ο ἢ ΑἸΘΧΘΠΑΘΓ 
τηϊ θα ὉΥ͂ ἃ πη016 ἴο ἴῃ οοαϑῦ. 

Ῥηδδίβ, 167, 193, τῖνοῦ, δηὰ ἴον, δῦ 
[Ὧ6 δαβύθγῃ θὁπὰ οὗ ἐ(ῆθ Ευχὶπθ 

ῬΠογοονοθθ οἱ ϑνσοβ (ἢ. 
560 Β.0.), 6ὅ; 8. ῬΠΙΠοΒορΡἰοϑὶ 
1 μοοϊοσίϑη, δυΐῃο οὗ ἃ ὑΟΙΚ 
σοΟποογηΐηρ πδύυτο δηᾶ ῃθ χοάβ, 
806 ῬΟΒΒΙΌΙν ὑπ οαγι ἰοὺ Ῥγοβθ- 

ὍΣ 
Ῥηγίχιυϑ, 167: {Π6 τηνίῃίολὶ βοη-ἰῃ- 

Ἰανν οἱ Αοδύββ ἐῃ6 κίηρς οἱ ΟΟἸΟΙὨΐΒ 
ῬΊΠΔτΒ οὐ ἩΘΥΔΟΙΟΒ, ὑμ6 ϑδίσγαϊ 5 οἵ 

ΑἸ γαϊΐαγ, 10, 119, 141 
Ῥιαΐο (427-347 Β.σ.),Ἁ 8391; {8 

οδύ Αὐποηΐδη ῬΠΠΟΒΟΡΠΘΓ 
" Ῥοϊοιοη οὗ ΤΤΟΔΒ (ἢ «Δρουῦ 200 Β.0.), 
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δ8 : Διο. ΟὗΟΥ ψοΣ Κα 6 τοῦθ 
ΟἿΘ οἡ ΑὐΠΘΏ8. ΜΟΓΚΒ, ὨΟῪ 
Ιοβῦ, οσο οὗ σγοαὺ νδὶιθ 0 ἰαύδσ 

65, Ὀοΐηρσ τίοῃ ἐπ ἑηΐοτστηδίΐοῃ 
ΤΟΥ ὈΥΆΘΙΊΟΙΒ δηὰ βὑυυαἀθηΐβ οὗ δῦ 
δηᾶ ΓΙῸ ἸΟΑΥ͂ 

Ῥοϊγθὶυβ οὗ Μομαίορο δ ἰῃ Ατοδάϊδ 
(Ὁ. δϑουῦ 204 8.6.), 8, 78, 8ὅ, 867, 
899 : οὗ πἰ8 Η  δἰογίοβ ἴὰ 40 ὈΟΟΚΒ 
ΟὨΪΥ 89 ἢγεῦ θνο ἢανθ ΘΟ Θ ον 
0 υ8Β ἰῃ οοἴηρίοίθ ἴοτῃ. Ηΐ8 

᾿ αοετηΐηυβ 
Θ 

Π6 Η! ἰδίογοδ, οὗ ΜὨϊοὮ ΟὨΪΥ ἃ [6 

ΗΪΒ ΓΟΒΘΆΓΟΠ65 ἴῃ ΠΟΟΡΤΔΡὮΥ δηὰ 
ΔΒΌΤΟΠΟΙΩΥ ὝΟΘΙΘ Οἱ ὑπ σγθαίοβῦ 
νϑῖυθ ἴο δίσαρο δηᾷ οὔπος βοϊϑθηςὶ- 
θο υιϊΐοσβ. Οοποοσγηΐης [}6 ὑἰά65, 
18: (9 ψιίμᾶθβ, 107; {86 
Ἑτοιθίδηβ, 151: ὑμθ δἰ ἰησ 
ΤΟΟΘδΘ, 100: {60 0465, 208 : 
ΟΘΔΠῈΒ δπὰ ἐῃθ ΖΟΏΘΗ, 861 

Ῥβδιωση ἰοῆυβ, κίηρ οὗ Ἐσυρῦ, 227 ; 
ΟΩΘ οὗ ὑπὸ ῬἩβδχηχη οὗ 86 
δἰχύῃ δηὰ βουθηΐῃ οοηὐυτίθϑδ, Β.0. 

Ῥιίοϊοῃν Βπογχοίοβ Π1 (Ρ Ἢ), 
879, 8307: κίηρ οὗ Ἡρνρῦὺ 146- 
117 8.6. 

ΕΥ̓ΕΤΟΙΡΝ, Ποοστδρῃΐοδὶ ροβι οῃ οἵ, 

Ῥυνύμοαβ οὐ Μαββὶ]α (Δῆ48611168) 
238, 891, 8909: πανίαϊοσ, δῆ 
δυΐδοι οὗ 8 ΠΟΘΟΖΓΔΡ 64] ὑγθαὺΐβθ 
(ΟὟ Ἰοβῦ). ἨΗθ τχὰβ ἤ:ϑ βγϑΐ, 
ΔΌΡΑΙΘΠΟγ, ὑο σίὶνο ἀδθηϊο ἰπ- 
ζογιηδύϊοη οὐ οθίθσῃ ἘΌΓΟΡΘ 
δηὰ 68 Υ ἴδο Βεἰἴβῃ 18]δηάβ. 
ΤὨουσἢ ργοποιῃοθα ὈΥ͂ ϑίσαῦο 88 
ὉΠπτοσίην οἱ Ὀ6]16[, Π6 8. ΠΟῪ τὸ- 
σαταοα τί ατοδίου ίανουσ. Ἠΐ 
ἀδΐθ ἰβ. υποοείδίπ, Ὀυῦ ἢ6 ἤουτ- 
ἰϑηθά δὖ βοπηθ {ἰτη0 ὈΘοΐοτο 280 8.0. 

Β 

ΒΟΙΊΔΗΒ ΟΡ ΡΔΙΒῊΕ οὗ [ἢθ, ἀρφδὶηϑῦ 
6 Ῥαγίῃ 8ΔΏ8, ΟἈΟΓΙΏΔΏΞ, δηᾶ 
ζεῖδε 87; Βργϑϑδ οὗ ἴθ δ ίτο 
ΟΣ, 
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8 

(8.. Μἰποθηῦ), οἵ 
ΤΡοτΐδ, 40 

ϑιαισδήθυβ, ὑΠπ6 υἱοῦ ὯΟ ψὰ8 ΘΧΘ- 
ουθὰ Ὀν ὑπὸ Ῥουβίδῃβ, 35 

δα! τνάθθβυβ, 198; 086 οοδϑῦὺ οἵ 
ΤΏτδοθ ὕο ὑπο ποτγίῃ οὗ 80 Βοϑ- 
ῬΟΣῸ8 

ΒΔΌΡΒΟ οὗ 1,.68Ό0098 (. ἀρουῦ 600 Β.0.) 
149: ατοοῖκ Θὔθϑθ, δηἃ ὁ60ῃ- 
ΦΘΙΏΡΟΓΑΓΥ Οὗ ΑἸοΔΘυΒ 

ϑοϊτοηΐδη ΒοΟΚΒ (Ποσνϑηΐ ΒουΠΟ), 
108 ; Ιαγρὸ ΤΟ 8 ΟἹ ὅπ Θαβύθχῃ 
οοδϑὺ οὗ Μοραγίβ 
ὙὙ8 δα ΟἸΔΥΥαΪβ, 78, 77 
οἴθουσυβ, κίηρ οὗ Βαρνιοηία, 19: 
Ὁ. δρουΐῦ 8358 Β.6. δηὰ ἀβϑαββίηδίθά 
281 Β.6. 

ΒΟΙηγατηΐβ δηἃ Νίηυβ, 810: ὑῇθ 
ταν ἶολ] ἰου πο 18 οὗ ἐῃθ Αβϑυυδη 
Ἐταρίσγο οὗ Νίηονοῃ 

Βοβοβίσίβ, 141, ἃ ᾿Ἰοσθηάδαγν Κκίηρ οὗ 
Ἑκσυνῦ; [9 ὨΔΙῺΘ ἰβ ΓΟσδσθα 885 
ἃ ΟΟΙΤυρύΐΉἨηῃ οἱ ϑϑημνοχὶ, Ὀυΐῦ 
ΜὨΏΐϊΟ οὴθ οὗ ὑπ ϑοημοβσὶ ἰβ 

5 
8 

τιϑαηῦ ἰΒ ὑπ ηόνη, 227 
Βίρν!υθ, Μύῦ., 217, ἰῃ Τγάϊα; ἃ 

Ῥτδηοῇ οὗ ὑἢ9 ΤΊΔΟΙΌΒ. 
ΒΙΓθοηἶβ, 185, ἃ ΙΔ Κ6 οἡ 086 οοδδὺ οὗ 

Τονοσ Βα θ 
ΒΙΓθη 5886 (ΘΙ σθη ἘΟΟΪΚΒ), 8 ὑῃγθο- 

ΑΚοα στοοῖκ Ὀούτοοη ἐδ ΒΔΥ οἵ 
8168 δηὰ {ῃ6 αἴ οἵ β4Ί ΘΓ ηΟ, 81 

ΒοΙοη (Ὁ. δρουῦ 688 Β.6.), 391 ; {Π6 
οϑὺ Αὐποηΐδῃ Ἰορίβαῦοῦ 

ΠΟΊΩΙ; {Π6 ὑΘΥΤ ΟΥΥ οὗ (6, 19, 77, 

Βονποοῖοβ (4θδ--406 Β.6.), 99: {6 
ὑγαρὶο τοι 

ΒΡΒΟΤΟ ΘΚ (Η 6144), ἴΠ6, 295 
Βίοϑιομοσγιβ οἱ Ηἰπιθσα ἴῃ δ ον (ἢ. 

δρουύ 600 Β.6.), 168; ὉΠ676 ζχο- 
ταλΐη ΟΥΪν δρουΐύ ἰὨἰγν ἰγδρσιηθηῦβ 
οὗ Ὠἷβ Ἰντὶο βοθίχσν 

Βίχταϊο οὗ 1,ϑιηρβδοιβ ἰη Μνυϑῖδ ἰη 
Αβὶβα Μίηοσ, 181 ; Ὀθοϑῖηο Ὠθδα οὗ 
{ὴ6 Ῥοεὶραύθίϊο ΒΟ ῆο001 οὗ ῬΡὨΐ]ο- 
ΒΟΡΩΨ ἰῃ 287 Β.., δηἃ νὰ Β11Γ- 
ῃϑδΙηδᾷ “6 ῬΗνβίοἱβ ἰὴ 

ϑυπίυτῃ ((Ο]ΟΠ 8), δρο, 8353 
ΒΥΘΠ6 (ΠΟῪ ΑΒ8:18}), αὖ 86 “80.}}- 

ΤῺ6Γ ὑσορίο," 439 

Τ 

Τδηδῖϑ (Θ0}), ὑἢ6, 248, 411 
ΤΕΡΤΟΌ ΝΗ (ΠΟΥ θυ ]ομ), 285, 27], 

4 
Ταγύθββίδηβϑ, [ἢ6, 121 : 8 ῬΘΟΡΪΘ ἴῃ 

ϑρδίῃ, νγοϑῦ οὗ Οἰργαϊξαν 
ΤοΆΓΚο, 86 ἘΠηϊορίδη ΟΠϊοῦ, 227 
ΤΏΘΌ68 ἰη Ἐσυρύ, 31, 109, 147 
ΤἬὨΘΟΡΟΙΡΟΒ οἱ ΟΠΐοβ (Ὁ. δρουὺ 

880 Β.6.), 159 : ΡῬυργὶ] οἵ Ιβϑοογδύθβ, 
διὰ ηἰδπίοτίδηῃ οἱ Ὗατθθοθ (411- 
804 Β.0.) δηᾶ οὗ ΡΗηϊΐ οὗ Μδοο- 
ἀοηΐα (860--386 Β.6.} 

τΤροτγτηδίο α1}} (αυ] οὗ β5Δ]οη  κὶ),8 5 
ΤΠοΙΙηοάοῃ, δη8ἃ [γἰἷἰϑ, 198, συὐνοῦβ 

οιηρύνίης ἴσοι ὕπο βου ἢ ἰπΐο {ῃ9 
Επιχίηθ 

ὙΠΟΓΠΙΟΌΥ οὶ ὅθ 0888 οἵ, 85, 188, 
{6 Βρτίης δὖ, 223 

ΤΏΘΒΘΙ8, 177, 8 οσθηᾶδυν Αὐὐο ΠΘΣῸ 
ΤῊ Θαβδ] οηΐοδ (βδ]᾽ αἰ κί), 409 
ΤἬΉΓΑΒΥΔΙΟΟΒ ὕπο Τδβίδη, 105 ; ΟἿΟ 

οὗ ὕπο δαγι δῦ τεὶῦοσβ οἡ παίυτγαὶ 
ὨΠοβοραν, δη4ἃ αὐοὐδὰ ὮΝ Ατίδβ- 

θ 
ΤΏυ]6, ὑμο ἰβ]απᾶ οὗ, 238, 44] : βγϑὺ 

Τοίοιτοα ἴο ὈΓ Ῥυύμοαδβ, δηὰ σοὸ- 
σατάοθα 848 ῃ6 Ιηοϑῦ ΠΟΥΠΘΙΙΥ 
Ῥοϊηῦ οἱ {πμ6 ἱπμαρί θα νου]ά. 
δίχαρο ἀθηϊοὰ ὑῃθ οχἰβύθῃοθ οἱ 
ΒΌΟΘΙ δὴ ἰβίδη 

Τἰοβϑίμθηθθα οὗ ΒΠοάθα (ἢ. δ-ϑουῦ 
280 Β.6.), 107, 858; δ8ὴ ΔΑ] 
ὉΠᾶοΣ Ῥίοϊοιην ῬΗἸΔά ΘΙ Ρἢι 5, δηα 
Δυΐδοσ οὗ ἃ σου οἡ 76 ΗἨαγῶοιγ8 
ἴῃ ἴϑθη ὈΟΟΚβ 

Ττορ]οάνύθβ, (ἢθ, δ, 158 
ΤΎΤΆ5 (Πηϊοδίογ), ὑΠ6, 61, 418 

Χ 

Χϑεηΐδυβ οὐ νάϊ (ἢ. δου 
480 Β.0.). 181 ; 8 ντῖίοσ οὗ Πγάϊδ 
ΒὐΒΌΟΥΥ 

ΧοηοοΙοΒ, 261; ΑἸοχδηᾶογ᾽᾿ Β ὑγθᾶ- 
ΒΌΓΟΣ 

ΧοΥχοϑα, 35; κἰηρ οἱ Ῥοσγβία (488- 
4θ8 Β.0.) 

Ζθηο οὗ Οἰδίυπλ ἴῃ ΟΥρειβ (δρουῦ 
845-266 Β.0.),, ὅϑ, 161: {[{Π6 
ἔουπάοι οἱ (η9 ϑβύοίο βοῖοοὶ οἵ 
ῬΕΪΟΒΟΡΩΥ 

ΟΟΤ 2 ο 1913 
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ῬΕΙΝΤΕΡ ΙΝ ΟΒΕΑΤ ΒΒΙΤΑΙ͂Ν ΒΥ 
ΒΕΙΟΘΒΑΒΡ ΟἿΑ ΑΝ ΒΟΝ8, ΠΙΜΙΤΕΡ, 

ΒΕΑΟΝΒΜΙΟΚ ΒΤΒΕΚΤ, ΒΤΑΜΕΟΒΡ ΒΊΒΚΕΊ, 8.Ε., 
ΑΝ ΒυΝΟΑΥ͂, ΒΌΕΡΟΙΚ, 



ΤΗΕ ΙΟΕΒ Γ(ἸΑΘΘΙΟΑΙ, 
ΠΙΒΕΑΕΒΥ. 

ΨΜΟΚΌΜΕΘ ΑΙΒΕΑΌΥ ΡΟΒΙΙΘΗΕΏ. 

Ϊ αἰΐϊπ ΑΙ αἰδοτϑ. 

ΑΡΌΙΕΙΌΞΘ. Τῆς Οοϊάδη Ας58. (Μείδπιοσρμοβθβ) Τύδηβ. ὉῪ 
ΝΥ. Ααϊϊηρίοη (1566). Ἐεν]βοα Ὀγ 8. Οαϑοῖεθ. «νοὶ. 

ΟΓΟΑΕΘΑΚΒ: ΟΙΝΙ], ΜΑΚΘ. ὝὍτδηβ. ὈΥ Α. 6. Ῥεβίκειι. 1ἵ οὶ. 
ΟΑΤΌΠΠΟ5. Τιδηβ. ὉΥ Εν ΝΥΝ. Οογπιβὴ; ΤΙΒΌΠΠῦ05. 

Τιδη5. ὈὉΥ . Ρ. Ῥοβκίραίε ; ΡΕΚΝΙΘΠΙΌΜ ΝΕΝΕΒΙΘ. 
Τιδηβ. Ὁγ 1. ΝΝ. Μδοΐίκαι!. «ἱἵδοὶ. 

ΟΙΓΕΒΚΟ: Ἑ ΕἸΝΙΒΌΘ. ὝὙταηβ. ὉγΥ Η. Ἐδοκῆδῃ. 1 γοι. 
ΟἸΙΘΕΒΟ: ΤῈ ΟΕΕΊΙΓΟΙΙ5. ὙΤτδηβ. ΌΥ ΝΝναϊίοσ ΜΊ]1εσ. 1 ΝΟ]. 
ΟἸΓΕΒΚΟ: ΓΕΤΤΕΚΒ ΤΟ ΑΤΤΙΟΌΞΘ. ὙΤιεαηβ. Ὁγ Ε. Ο. 

γυϊηςίεάϊς, Μοὶ 1 δπά 11. 
ΟΟΝΕΈΞΘΙΟΝΒ ΟΥ̓ 5Τ, ΑΟΘΟΌΘΒΤΙΝΕ,. Ὑταηβ. ὃν ΥΥ. Ὑγατῖβ 

(1631). 2 οϊξϑ. 

δ ὁ τωι : ΟΕ ΑΝῸ ΕΡΟΌΕΒ. ὙΤιτδηβ. Ὀγ Ὁ. Ε.. Βεηῃεῖίι. 
ι ο 

ὌΥΙ.: ΗΕΈΕΟΙΌΕΘ ἈΑΝΌ ΑΜΟΚΕΘ. Τιδηβ. ὈΥ Οταηὶ 
ΘΠῃονθυηδῃ. 1 οὶ. 

ΟΝ: ΜΕΤΑΜΟΚΡΗΟΘΕΘ. Τιαηβ. ὉΥ Ε. 1. ΜΊ]ον. 
2 ΝοϊΞβ. 

ΡΕΤΈΆΟΝΙΌΞΒ. Τιδηβ. Ὁν Μ. Ἠδβεϊπε; ΘΕΈΝΕΟΑ: ΑΡΟΟΟ. 
ΓΟΟΥΝΤΟΘΙΘ. ὙΤτδηβ. Όγ ὟΝ. Η. Ὁ. Ἐουβδε. ὲ οὶ. 

ῬΙΑῦΤυϑδ. ὙΤταηβ. Όγ Ῥδαὺ Νίχοη. οὶ. 1. 

ΡΗΙΝΥ : ΤΕΤΤΕΒΚΒ. Μειϊπιοῖῃβ Ὑτγαηβϊαίίοη τενίβεα ὉγῪ 
ΝΝ. Μ.ῚΙ,. Ηυϊομίηδοη. 2 δοϊϑ. 

ΡΕΟΡΕΕΤΙΌΞ. ὙΤιλης. Όγ Η. Ε.. Βυῖοσ. σ οὶ]. 
ΞΕΝΕΟΑ: ἘΕΡΙΘΤΌΠΙΑΞ ΜΟΚΑΙΕΒ. ὝΤταηβ. ΌΥ ΒΕ. Μ. 
αυμλογθ οὶ. 1. 

ΞΕΝΕΟΑ : ΤἈΔΟΒΌΙΕΘ. Τι8η8. Όγ Ε᾿ 7. ΜΊΠ1ΟΥ. 2 οἹϑ. 
ΌΕΤΟΝΙΌΘ. Τιδηβ. ὃγ ]. Γ.β Κο]ίβ. 2 οἹβ. 
ΤΑΟΙΤΌΘσ: ὈΙΑΙΟσῦΞσΒ. Ὑτγαπβ. ΌΥ 81: πηι. Ῥεΐεδσϑοῃ : 
ΑΟΕΚΙΌΟΟΙΑ ΑΝῸ ΘΕΕΆΜΑΝΙΑ, ἘΤίδηβ. ὉΥ Μαυτίος 
Ἡυκίοη, οὶ. 

,ΤΕΒΕΝΟΕ,. Τιδηβ. Όγ ]ομη ϑαγρεδιηΐ, 2 Δ Ϊξ. 



Οτεεῖ Ααίδοτο. 

ΑΓΗΙΠ1.Ὲ5 ΤΑΤΙΌΘ. Τιδηβ. Ὁγ 5. (σαβοῖὶθθ «οὶ. 
ΑΡΟΙΙΓΟΝΙΌΘ ΚΗΟΌΙΓΌΘ. Ττϑηβ. Όγ ΒΕ. Ὁ. ϑεοαΐοη. «οὶ. 
τὰ τ ΔΡΟΒΤΘΕΙ͂Σ ΒΑΤΗΕΘ. Τγϑηβ. ὮῪ ΚΊΊΒΟΡΡ [,|κ6. 

2 ΝοϊϑΞ. 
5 ΠΝ ΕΒΟΜΑΝ ΗἸΘΤΟΕΥ. Τιϑης. Ὁγ Ηδοτγαος ΝΒ ϊα. 

4 ΝοϊΞ. 
ὈΑΡΗΝΙΘ ΑΝῸ ΟΗΤΙΟΕ. Ὑπογη εν 5 Τιδης αι οη σον θὰ 
ὑχ ύ. Μ. Ἑάπιοηάς ; ΡΑΚΤΉΕΝΙΌ5. Τιτβϑηβ. Ὀγ 5. σαϑεϊθο. 
Ι νοι. 

ὉΙΟ ΟΑΘΘΙῦΚ: ΕΟΜΑΝ ΗΙΘΤΟΕΥ. Τιβηβ. Όγ Ε᾿. (διγ. 
γοῖϊΞ. 1, 11, 1Π1,Ν, δὰ Ν. 

ΕΠὔΕΙΡΙΡΕΘ. ὙΤτϑηβ. ὉΥ Α. 5. γαγ. 4 Νοϊϑβ. 
ΟΑΙΕΕΝ : ΟΝ ΤΗΕ ΝΑΤΌΒΑΙ, ΚΕΑΟΌΙΤΙΕΘ. Ὑταηβ. ὃν 

Α. 1. Βτοοκ. ε οὶ. 
ΤΗΕ ΟΚΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΟΥ. ἘΤίϑης. ὃγ ὟΝ. ΒΕ. Ραΐοη. 

οϊΞς. 1, 11,117], δηὰ ἵν. 
ΤΗΕ ΟΚΕΕΚ ΒΌΟσΟΠΙΟ ΡΟΕΊΘ (ΤΗΕΒΟΟΕΙΤΌῦϑ, ΒΙΟΝ, 
ΜΟΘΟΗσθ). Τιαηβ. Ὁγ ]. Μ. Ἑάτηοπμάβ. «ἱ οἱ. 

ΠΕΘΙΟ ΑΝῸ ΤῊΝ ΠΟΜΕΞΒΙΟ ἩΥΜΝΘ. Τιδηβ. ὃγ 
Η. 6. Ἐνεΐγῃ ΝΗϊ6. 1 οὶ. 

ΤΌΙΙΑΝ. Ὑτδης. Ὁγ πλοῦ σαν τῖρηι. οΪϊβ. 1 δπὰ 11. 
ΓΌΓΙΑΝ. Τιδηβ. Ὁν Α. Μ. Ηδποη. δοΐβ. 1 δπά 11]. 
ΜΔΑΕΚΟΌΘΝ ΑΥΒΚΕΙΙΘ. ὙΤιδηβ. Ὁγ Ὁ. Κ. Ηδβίηςς. «ἱδοὶ. 
ΡΗΠΙΟΘΤΕΒΑΤΌῦΘσ: ΤΗΝ ΓΠΕῈ ΟΕ ΑΡΟΙΙΠΟΝΙΌΘ ΟΕ 
ΤΥΑΝΑ. Τύιϑδηβ. ΌὉγ Ε᾿ (. (οηγρθασθ. 2 Ν᾽ οἱβ. 

ΡΙΝΏΑΞΒ. Ττβδηβ. Όγ 8᾽γ . Ε. ϑαηάγβ. 1 οὶ. 
ΡΙΑΤΟ : ΕΌΤΗΥΡΗΒΟ, ΑΡΟΙΟΟΥ, ΓΕΙΤΟ, ΡΗΑΕΡΟ, 
ΡΗΑΕΒΌΚΌΘ. ὙτΤτιαϑηβ. Ὁν Η. Ν. Εον]οσ. σὲ Νοὶ. 

ῬΙΌΤΑΞΚΟΗ : ΤΗΕ ΡΑΒΝΑΙΙΓΕΙ, ΤΠΙΝΈΕΈΘ. Τιαπβ. Ὁγ Β. 
Ῥουγ. Ὅ͵ο]5. 1, 1Π1|,11Π], ἀπὰ ΙΝ. 

ῬΡΕΝΟΓΟΡΙΌΘ. Τιδηβ. Ὁγ Η. Β. ον. Μοϊβ. 1 δηά 11.᾿ 
ΟΟΙΝΤΌΘ ΘΜΥΆΝΑΕΌΘ. ὙὉΤιταπβ. Ὁγ Α. 5. νναν. «ἱὃ.οὶ. 
ΘΟΡΗΟΟΓΙΓΚῈΘ. ΤὍΤταηβ. Ὁγ Εἰ. ϑίουσ. 2 Ν᾽ οΪβ. 
5Τ. ἸΌΉΝ ΠΑΜΑΘΟΕΝΕ:: ΒΑΕΙΆΑΜ ΑΝ ΙΟΑΘΑΡΗ. 

Τιβϑηβ. Ὀγ ἴῃς δν. α. Κ. ννοοάνατγά ἀπ Ηδτοϊά Μαϊιηρ)γ. 
1 νοὶ. 

ΟΤΈΕΑΒΟ: ΘΕΟΟσΒΑΡΗΥ. ὙΤΖΤιδηβ. ὉΥ ΠῺἊὸοιᾶοα 1... Ο0η685. 
Μοὶ. 1. 

ΤΗΕΟΡΗΒΑΘΤΌΘ: ἘἙΝΟΌΙΕΥ ἹΝΤΟ ΡΙΑΝΊΘ5. Τιδηβ. 
ὃγ 8. Ασῖδυν Ηοτῖ, Βαγῖ. 2 Δ οἱβ. 

ΧΈΕΈΝΟΡΗΟΝ : ΟΥ̓ΚΟΡΑΒΌΏΌΙΑ. Τύϑηβ. ὉγΥ αϊτεσ Μη]οΥ. 
2 ΝοΪΞ. ; 

ὈΕΘΟΜΡΙΨΕ Κορ εοΟΤῦς ΟΝ 4ΡΡΖ2ΙΟῸΑΤΊΊ,7,ΟΝ. 

Γι οδος ---Ὁφ ΨΙ.ΙΓΠΓΠΑΜΕΙΝΕΜΑΝΝ. 
Νον Ὑοῦξ « Ὁ «Ο.ΟΡ.ΡΌΤΝΑ Μ᾽ 8 90 Ν98. 
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